
 

„Nauki Jana Pawła II (...)zobowiązują
do odpowiedniej postawy.”

Rozmowa z Panią 

Małgorzatą Bartosiewicz
- dyrektorem 

Publicznego Gimnazjum w Karniewie

 

Redakcja: Czy na początek, może nam Pani powiedzieć o sobie kilka słów?
Pani Małgorzata Bartosiewicz: Urodziłam się w Makowie Mazowieckim, tu spędziłam dzieciństwo i lata
szkolne. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Curie-Skłodowskiej nadszedł czas, by opuścić
rodzinny dom i podjąć dalsza naukę. Pięć lat spędziłam w Olsztynie, gdzie na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim studiowałam filologię polską. Po obronie pracy magisterskiej w 2006 roku podjęłam pierwszą
pracę  w  charakterze  nauczycielki  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Romanowie.  W  tym  czasie
ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe z zakresu logopedii. Kolejną szkołą, w której doskonaliłam
swój  kunszt,  było  gimnazjum  w  Makowie  Mazowieckim.  Los  mi  sprzyjał,  poznałam swojego  męża
Marcina, przeprowadziłam się do Słoniaw i tak małymi krokami przybliżyłam się znów do Karniewa.
Redakcja: Jak przygotowywała się Pani do pełnienia funkcji dyrektora?
P.  M.  Bartosiewicz: Do  wykonywania  odpowiedniego  zawodu,  sprawowania  funkcji  dyrektora,
kierownika  w  znacznym  stopniu  przygotowują  nas  szkoła,  studia,  praktyki.  Podobnie  było  w  mojej
sytuacji, musiałam podjąć studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, by zdobyć odpowiednie
kwalifikacje. Warunkiem było również pozytywne rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora. Uważam jednaj,
że  prawdziwą,  kompletną  wiedzę  nabywa  się  podczas  pracy,  wtedy  zdobywa  się  doświadczenie.
Codzienność, róże sytuacje szkolne powodują, że na bieżąco muszę pogłębiać swoją wiedzę,  analizować
prawo oświatowe,  dokształcać  się,  by  prawidłowo  pełnić  swoją  funkcję.  Ważne  jest,  by  swoją  pracę
wykonywać sumiennie, odpowiedzialnie i najlepiej jak się potrafi.
Redakcja:  Podsumowując swoją pracę w gimnazjum, co Pani zapisałaby na liście sukcesów, a co po
stronie strat?
P. M. Bartosiewicz:  Od konkursu na dyrektora szkoły minął zaledwie rok. Ze swojej  dotychczasowej
pracy w gimnazjum jestem zadowolona. Wielką radość i satysfakcję sprawiają mi sukcesy moich uczniów
– wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, udział uczniów w różnego typu projektach szkolnych. Cieszy
mnie  zaangażowanie  nauczyciel,  inicjatywy,  jakie  przejawiają  w pracy dydaktycznej.  Za  dobrą  stronę
naszego gimnazjum uważam bezpieczeństwo,  które  zapewniamy swoim podopiecznym.  Sukcesem jest
również to, jak naszą szkołę postrzega środowisko lokalne. Słyszę wiele ciepłych słów na temat naszego
gimnazjum.  Ze  swojej  strony  podejmujemy  wiele  działań,  organizujemy  uroczystości  o  charakterze
sportowym,  artystycznym,  patriotycznym  z  udziałem społeczności  lokalnej,  by  przybliżyć  pracę  całej
społeczności szkolnej.
Redakcja:  Przed  nami  kolejne  rozpoczęcie  roku  szkolnego,  wyjątkowe,  bo  świętujemy  10.  rocznicę
nadania imienia Jana Pawła II i oddanie nowego budynku do użytku. Jakie wskazówki chciałaby Pani
przekazać swoim uczniom?
P. M. Bartosiewicz: Nauki Jana Pawła II, jego ideały są wpajane naszym uczniom od lat – imię takiego
patrona zobowiązuje do odpowiedniej postawy. Przed nami jednak wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego
– pierwsze rozpoczęcie, kiedy patronował nam będzie Święty. Chciałabym przekazać moim uczniom, by
pamiętali o pięknym życiu Jana Pawła – życiu radosnym, pogodnym, pełnym wiary, miłości do drugiego
człowieka, ale także chwilach jego cierpienia i odwagi, z jaką dźwigał ten krzyż. W pełni podzielam także
pogląd naszego papieża, który mówił do młodzieży: „Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby inni



od was nie wymagali”.
Redakcja:  Jak  planować swoją  przyszłość?  Jaką szkołę  wybrać,  aby  odnaleźć  na  rynku pracy  swoje
miejsce i godnie wkroczyć w dorosłość?
P.  M.  Bartosiewicz:  Kwestia  wyboru  szkoły  to  raczej  rzecz  indywidualna,  kwestia  predyspozycji,
umiejętności,  zainteresowań.  Trudno  wskazać,  jaki  zwód  wybrać,  by  na  rynku  pracy  odnaleźć  swoje
miejsce. Oczywiście istnieją trendy czy moda na jakąś profesję; w danej chwili jest zapotrzebowanie na
fachowców z  danej  dziedziny.  Nasi  uczniowie  znają  prawa  rynku  pracy,  są  przygotowani  do  wyboru
szkoły, zawodu w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Uważam jednak, że wybierając szkołę i profil,
należy kierować się przede wszystkim własnymi predyspozycjami i pasją, zamiłowaniem do wykonywania
czegoś. Praca, którą młody człowiek podejmuje w przyszłości, powinna sprawiać przyjemność i przynosić
satysfakcję.
Redakcja: Czy w galerii sławnych postaci jest ta, którą Pani naśladuje?
P.  M.  Bartosiewicz:  Trudno  wskazać  jedną  sławną  postać,  która  stanowi  dla  mnie  wzór.  Jest  wiele
osobowości,  z  których warto czerpać.  Bohaterów mamy wśród postaci  historycznych,  wielkich  świata
nauki, artystów, ale także wśród "szarych" ludzi, którzy w swoim życiu nie robili wydawałoby się nic
wielkiego, po prostu żyli w harmonii z drugim człowiekiem, pomagali i są sławni. Mam świadomość, że
trudno równać ideałom, bo człowiek jest omylny, popełnia błędy i uczy się przez całe życie. Myślę jednak,
że warto żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, a w tym wszystkim być po prostu człowiekiem - takim,
jakim było chociażby nasz patron Jan Paweł II.
Redakcja:  Wiemy, że uczestniczyła Pani wraz z uczniami rajdzie rowerowym do Rostkowa. Proszę nam
opowiedzieć o wrażeniach związanych z tym wydarzeniem.
P. M. Bartosiewicz:  26 kwietnia w przeddzień wielkiego święta, jakim była kanonizacja Jana Pawła II
zorganizowaliśmy rajd rowerowy i sztafetę biegową do Rostkowa „Ze Świętym do Świętego”.

W ten sposób chcieliśmy uczcić to wielkie wydarzenie, tym razem na sportowo. Było to wyzwanie,
zważywszy na dystans, jaki mieliśmy do pokonania. Jednak było warto i wszyscy dotarli na miejsce. Po
Mszy świętej, która była dla nas jednocześnie chwilą na odpoczynek wyruszyliśmy w drogę powrotną. Tu
pogoda nam nie sprzyjała, ale uczestnicy rajdu dzielnie dotarli do mety, ogrzewając się i posilając przy
ognisku w Łukowie.

Moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, zadaliśmy sobie dużo trudu, był to wysiłek fizyczny, ale
było o co walczyć. To taka nasza „mała pielgrzymka” i oddanie hołdu Wielkiemu Człowiekowi.
Redakcja: Każdy snuje plany. Jak wyglądają te, które wiąże Pani ze szkołą?
P.  M.  Bartosiewicz:  Będę starała  się  w dalszym ciągu sprawnie  zarządzać  szkołą,  uczniom stwarzać
warunki do harmonijnego rozwoju, zapewniać bezpieczeństwo. Planów mam wiele: udział w projektach
unijnych,  wprowadzenie  innowacji  pedagogicznych,  rozbudowanie  oferty  zajęć  dodatkowych  o  koło
fotograficzne,  zajęcia taneczne.  W dalszym ciągu chcę doskonalić współpracę z rodzicami,  sąsiadującą
placówką, środowiskiem lokalnym, partnerami szkoły. Mam nadzieję, że w niedługiej perspektywie uda się
wspólnie z samorządem zrealizować marzenie uczniów - budowę profesjonalnego boiska szkolnego.

Redakcja „Żaka”

Działania podjęte przez społeczność szkolną 
w ramach przygotowań do 10. rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła.

 realizacja następujących projektów edukacyjnych:
 Patron naszej szkoły – Jan Paweł II
 Jan Paweł II – wielki Papież i Święty
 Czy znasz historię swojej szkoły?
  „Szukałem was, teraz wy mnie znaleźliście”
 Jak przygotować wystawę z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej?
 przeprowadzenie konkursu literackiego pod hasłem Czy Jan Paweł II jest moim autorytetem?,
 udział uczniów w konkursach poświęconych Janowi Pawłowi II,
 uroczystości szkolne związane  z patronem,
 Biegi Uliczne ku czci Jana Pawła II.



Patron naszej szkoły – Jan Paweł II
Jan Paweł II – wielki Papież i Święty

Wyżej wymienione  projekty edukacyjne pod czujnym okiem pani Ewy Balińskiej i pani Eweliny
Stępkowskiej zrealizowali następujący uczniowie:

Alicja Czarnecka kl. IIb
Alicja Jaglarska kl. IIb
Monika Pyra kl. IIb
Kinga Słowikowska kl. IIb
Paulina Czerwińska kl. IIb
Artur Kuc kl. IIa
Daniel Zbrzezny kl. IIa
Marcin Herbich kl. IIa

Aleksandra Łachmańska kl. IIb
Natalia Ogonowska kl. IIb
Ewa Rzewnicka kl. II 
Patrycja Góralewska kl. IIb
Paweł Gorczyński kl. IIa
Damian Łuniewski kl. IIa
Milena Głowacka kl. IIa
Bartłomiej Falba kl. IIa

Oto cele, które przyświecały gimnazjalistom i ich opiekunom: 
 zapoznanie uczniów z życiorysem Ojca Świętego,
 rozbudzanie postawy ciekawości studiowania literatury poświęconej papieżowi,
 przygotowanie  albumu  pt.  Cuda  za  wstawiennictwem  Jana  Pawła  II oraz  gazetki  ściennej

poświęconej patronowi,
 przygotowanie przedstawienia pt. Blask świętości… z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia,
 kształtowanie postawy szacunku wobec autorytetów moralnych.

Czy znasz historię swojej szkoły?
Ten projekt edukacyjny  pod czujnym okiem pani Danieli Wawrzonkowskiej i pani Justyny Sadowskiej

zrealizowali następujący uczniowie:

Weronika Goos kl. IIc
Paulina Topólska kl. IIc
Sylwia Zakrzewska kl. IIc
Anna Łuczak kl. IIa
Aleksandra Dublicka kl. IIa
Aleksandra Michalak kl. IIa
Dominik Szczerba kl. IIb

Aleksandra Rzewnicka kl. IIa
Aneta Mossakowska kl. IIa
Angelika Majkowska kl. IIa
Piotr Rzewnicki kl. IIb
Magdalena Sierzan kl. IIa
Arkadiusz Szwejk kl. IIb
Piotr Pieńkowski kl.IIb

Gimnazjaliści  przejrzeli  materiał  archiwalny  z  dziesięciu  lat  życia  szkoły,  wybrali  najważniejsze
wydarzenia i podzielili je na następujące grupy tematyczne:

o osiągnięcia edukacyjne,
o osiągnięcia artystyczne,
o uroczystości,
o wycieczki,
o osiągnięcia sportowe,
o akcje charytatywne,
o archiwum
Kolejne  zadane to  przygotowanie kroniki  szkoły w wersji  elektronicznej  stron internetowych oraz

zaprojektowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
Ostatni  etap  prac  to  zgromadzenie  materiałów  do  specjalnego  wydania  Żaka oraz  wręczenie  go

gościom i społeczności szkolnej.
Uczniowie



         

W ramach  tego projektu  odbył  się  rajd  rowerowy pod
hasłem  Ze  Świętym  do  Świętego oraz  koncert  zespołu
Testimonium. 

Aby uczcić kanonizację Jana Pawła II Publiczne Gimnazjum
w  Karniewie  przy  współpracy  z  parafią  i  Urzędem  Gminy
w Karniewie zorganizowało rajd rowerowy i  sztafetę biegową
pod  hasłem  „Ze  Świętym  do  Świętego”  na  trasie  Karniewo-
Rostkowo- Karniewo. 

W Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbyła
się Msza Święta. Przybyli mieli także okazję ucałować relikwie
Świętego  Jana  Pawła  II,  które  znajdują  się  w  tamtejszym
kościółku.  W  drodze  powrotnej  uczestnicy  zatrzymali  się  w  Łukowie.  Tam  czekała  na  nich  gorąca
grochówka i ognisko z kiełbaskami. 

W rajdzie  rowerowym  wzięło  udział  30  osób.  W sztafecie  biegowej  uczestniczyły  dzieci  z  ZSP
w Karniewie i młodzież z PG im. Jana Pawła II w Karniewie (23 osoby). Dwie osoby dorosłe przebiegły
dystans 28 km. W imprezie uczestniczył  Krzysztof Żebrowski, mistrz Polski z 2013 roku na dystansie
1500m, który dopingował biegaczy.

Sprawy organizacyjne  i  cała  impreza  była  możliwa  dzięki  pomocy  Komendy  Powiatowej  Policji
w  Makowie  Mazowieckim,  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Przasnyszu,  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Karniewie i Krasnym. Wszystkim za dar z serca serdecznie dziękujemy! 

Piotr Zając

       

Testimonium w Karniewie
28  kwietnia  2014r. odbył  się  w  naszej  szkole  koncert  zespołu

chrześcijańskiego  „Testimonium”  z  okazji  kanonizacji  Jana  Pawła  II.
W  koncercie  poza  społecznością  gimnazjalną  uczestniczyli  również
zaproszeni  uczniowie  i  nauczyciele  ZSP w  Karniewie,  wójt  i  wicewójt
Gminy Karniewo oraz rodzice.

Jak przygotować wystawę z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny
światowej?

19.05.2014r. o godz. 8.50 w naszej szkole odbyło się  spotkanie z panem Janem Chmielewskim,
który  jest  poetą,  pisarzem,  a  przede  wszystkim  kolekcjonerem  i  pasjonatem  historii  regionalnej.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu klas drugich pt. „Jak przygotować wystawę – 75



rocznica wybuchu II wojny światowej” prowadzonej przez panią A. Wronowską i panią E. Wierzbicką.
Pan Chmielewski przywiózł eksponaty pochodzące z II wojny światowej. 

Zobaczyliśmy:  umundurowanie,  wyposażenia  i  uzbrojenie  żołnierzy.  Każdy  z  tych  przedmiotów
opatrzył  jakąś  ciekawostką.  Poeta  pokazał  nam również  zdjęcia  i  gazety
z czasów wojny oraz opowiedział o tym,  w jakich okolicznościach nabywał
te cenne znaleziska. Warto dodać, że większość  z nich jest oryginalna. 

Na koniec spotkania pisarz pozwolił nam przymierzyć mundury, hełmy
i  dokładnie  obejrzeć  resztę  eksponatów.  Zainteresowani  mogli  zadawać
pytania. Po spotkaniu pan Jan podarował naszej szkole książkę pt. „Szepty
duszy” ze specjalną dedykacją. Tekst będzie dostępny w bibliotece. I jeszcze
coś dla wielbicieli II wojny światowej. 

Eksponaty zgromadzone przez naszego gościa można było obejrzeć na
wystawie, która odbyła się na 1 września 2014 r. w naszym gimnazjum.

Zapraszamy, Paulina Z.
Lista uczniów realizujących wyżej wymieniony projekt edukacyjny: 

Banecki Piotr IIa
Kiljański Łukasz kl. IIa
Bąk Tomasz kl. IIb
 Drejka Krzysztof kl. IIb
Bystrek Ewelina kl. IIc
Grzymałowska Paulina kl. IIc
Kotarska Weronika kl. IIc
Kowalska Katarzyna kl.  IIc  
Rogulski Grzegorz kl. IIc

Kacprzak Przemysław kl. IIa
Kowalski Kacper kl. IIa
Kuczyńska Natalia kl. IIa
 Zabielska Paulina kl. IIa
Fronczak Michał kl .IIb
Kujawka Bartosz kl. IIb
Szymański Łukasz kl.IIb
Tabęcki Kamil kl. IIb
Wnuk Dawid kl. IIb
Wasilewski Daniel kl. IIc

W maju 2014r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs literacki. Oto wyniki: 

 Dominika Ickiewicz  kl. IIIc ( kategoria rozprawka) – pierwsze miejsce
 Katarzyna Golenda kl. IIIa ( kategoria rozprawka)  – drugie miejsce
 Kamila Gralewska kl. Ib ( kategoria utwór poetycki)  – trzecie miejsce

Decyzją komisji praca nagrodzona pierwszym miejscem została opublikowana na łamach gazety.
Dominika Ickiewicz

Autorytetem jest  osoba,  która ma duże poważanie ze względu na swą wiedzę i  postawę moralną.
Człowiek ten jest stawiany za wzór do naśladowania i ma wpływ na postawę oraz myślenie innych ludzi.
Jan Paweł II jest patronem gimnazjum, w którym się uczę i moim autorytetem.

Swoje rozważania rozpocznę od wspaniałej cechy papieża – tolerancji. W czasie swoich pielgrzymek
często spotykał się z przedstawicielami różnych religii. 13 kwietnia 1986 roku Jan Paweł II odbył pierwszą
od początku chrześcijaństwa papieską wizytę w Wielkiej Synagodze w Rzymie, a 20-26 marca 2000 roku
pielgrzymkę do Ziemi  Świętej,  w czasie  której  modlił  się  pod Ścianą Płaczu.  W 1999 biskup Rzymu
ucałował  Koran.  W  lutym  2000  roku  Karol  Wojtyła  jako  pierwszy  papież  podczas  wizyty
w Egipcie, spotkał się w Kairze z sunnickim szejkiem -Wielkim Imamem Al – Azhar.  Rok później modlił
się  przy relikwiach Jana Chrzciciela  w Meczecie  Umajjadów w Damaszku.  Przez  cały okres  swojego
pontyfikatu  spotkał  się  z  ponad pięćdziesięcioma przywódcami  muzułmańskimi.  Ojciec  Święty szukał
zbliżenia z Kościołami protestanckimi  i Cerkwią prawosławną. Podczas pielgrzymek do Turcji w 1979
roku  spotkał  się   z  patriarchą  ekumenicznym  Konstantynopola  W 1982  roku  papież  odbył  pierwszą
w historii pielgrzymkę do Wielkiej Brytanii, gdzie doszło do spotkania z głową Kościoła anglikańskiego –
królową  Elżbietą  II.  Odwiedził  także  Katedrę  w  Canterbury  oraz  wiele  kościołów  luterańskich
w Niemczech i Szwecji.

Nie mogę nie wspomnieć o tym, że Ojciec Święty nauczył nas przebaczać drugiemu człowiekowi. Jan
Paweł II wybaczył Ali Agcy, który postrzelił go 13 maja 1981 roku na Placu  św. Piotra w Rzymie. Już w
czwartym dniu po zamachu Polak powiedział: „ Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze



przebaczyłem. '' W grudniu 1983 roku odwiedził mężczyznę w więzieniu. Później kilkakrotnie rozmawiał
z jego matką i bratem.

Trzecim argumentem ukazującym Karola  Wojtyłę  jako autorytet  jest  jego stosunek do młodzieży.
Papież uważał, że młodzi ludzie są przyszłością świata  i należy poświęcić im trochę czasu. Od lipca 1948
roku kapłan spełniał zadania wikariusza i katechety w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Niegowici. Wolny czas spędzał z młodzieżą na łonie natury. W 1949 roku został przeniesiony do parafii
św. Floriana w Krakowie.  Nadal  organizował wycieczki   z młodzieżą.  Aby zmylić  milicję,  zdejmował
podczas nich sutannę i pozwalał, by nazywano go „wujkiem''. Jan Paweł II lubił spędzać czas z młodzieżą
i poświęcał jej dużo uwagi.

ONZ ogłosiło 1985 rok Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Na spotkanie w Rzymie 31 marca tego
roku Ojciec Święty napisał list apostolski na temat roli  młodości jako okresu szczególnego kształtowania
drogi  życia.  20  grudnia  zapoczątkował  tradycję  Światowych  Dni  Młodzieży.  Co  roku  przygotowywał
orędzie  skierowane  do  młodych  ludzi,  które  stawało  się  tematem  tego  międzynarodowego  spotkania
odbywającego się w różnych miejscach świata. Kardynał Stanisław Ryłko po ogłoszeniu daty beatyfikacji
poinformował, że Jan Paweł II zostanie patronem Światowych Dni Młodzieży.

Reasumując wyżej podane argumenty, stwierdzam, że Karol Wojtyła jest moim autorytetem. Zawsze
okazywał  przyjaźń  i  szacunek  wszystkim ludziom,  nawet  jeśli  byli  innej  wiary.  Posiadał  niesamowitą
zdolność  nawiązywania  kontaktu  z  każdym  człowiekiem.  Dostrzegał  szczególną  rolę  młodych  ludzi
i  poświęcał  im dużo uwagi.  Przebaczył  człowiekowi,  który próbował  go  zabić,  pokazując,  że  my też
możemy przebaczać naszym bliźnim.

 „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” – konkurs
piosenki w Gzach

23  maja  2014r.  o  godz.  9.30 w  kościele  parafialnym  pw.
Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny  w  Gach  odbył  się  konkurs
piosenki.  Naszą  szkołę  reprezentowała  Marta  Jakubiak  kl.Ib
z towarzyszeniem chórku: Alicją Jaglarską kl.IIb, Alicją Czarnecką kl.IIb
i Kamilą Gralewską kl.Ib. Marta zaśpiewała piosenkę pt. „Hymn pokolenia
JPII” skomponowaną przez ks. Jacka Gołębiowskiego.

                        

V Międzyszkolny Konkurs Recytacji Prozy 
Papieża bł. Jana Pawła II

 23  listopada  2013r. nasza  uczennica  Dominika  Łachmańska  kl.Ib
uczestniczyła w V Międzyszkolnym Konkursie Recytacji Prozy Papieża bł.
Jana  Pawła  II  zorganizowanym przez  Publiczne  Gimnazjum im.  Papieża
Jana Pawła II w Gzach.
Uczennica zaprezentowała fragment przemówienia z 15.08.200r. Jana Pawła
II do młodzieży całego świata z okazji Dnia Młodzieży.  

              

Dominika Łachmańska z kl.Ib wywalczyła II  miejsce,  praca Kamili  Gralewskiej  została wyróżniona.
Konkurs został zorganizowany przez PG w Krasnosielcu.

Patron Świata
Choć księga dawno już zamknięta, 
To każdy człowiek wciąż pamięta.

Jak byłeś z nami. 
Teraz żyjemy twoimi słowami

A Barkę najbardziej ukochałeś!
Z ogromną radością jej słuchałeś...



Z okna się do nas uśmiechałeś...

Byłeś obywatelem całego świata.

Wszyscy Polacy dumni są z twej świętości.
Już od twej śmierci 

uważali cię za świętego!
Jesteś patronem naszej szkoły.
Jesteś wzorem, autorytetem.

Jak wielkie było twoje serce!
Ubogich i chorych pocieszałeś...
I w szpitalach ich odwiedzałeś ... 

I pocieszyć próbowałeś.

A wybaczyć złoczyńcom się nie bałeś.
I gdy zabić cię chciano, 

Wybaczyłeś.

 „Wy jesteście przyszłością świata!”  
Wierzyłeś w nas,

I trwałeś w tej wierze.
Dziś, gdy już jesteś świętym, 

pragnę podziękować
za papieża Polaka.

tak wspaniałego naszego rodaka!

 „Nie lękajcie się”
powiedziałeś, dodając nam otuchy....

Dziś wiem, że to z Twoją pomocą
cieszymy się niepodległością.

Tyle jest powodów dla mojej wdzięczności Tobie..
Więc szczerzę mówię: 

Dziękuję!

                  
9. rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia o godz. 8.50 przy popiersiu Jana Pawła II znajdującym
się przed budynkiem gimnazjum miała miejsce uroczystość uczczenia
9.  rocznicy śmierci  patrona  naszej  szkoły.  Cała  społeczność  szkolna
wraz z zaproszonymi gośćmi zebrała się na placu, następnie uczniowie
szkoły  złożyli  kwiaty  i  zapalili  znicze.  Pani  dyrektor  udekorowała
szarfą popiersie papieża, a ksiądz Piotr Gątarek odmówił modlitwę do
Jana Pawła II. Rocznicę śmierci uczczono minutą ciszy.

Uczniowie
                         

Biegi Uliczne ku czci Jana Pawła II
Nasza  szkoła  co  roku  bierze  udział  w  Ogólnopolskiej  Akcji

POLSKA  BIEGA.  10  września  2014r., już  po  raz  kolejny,
przedszkolaki,  uczniowie  szkół  podstawowych  z  Karniewa
i  Romanowa  stanęli  na  mecie,  by  sprawdzić  swe  umiejętności
sportowe w Biegach Ulicznych ku czci Jana Pawła II.

Nad  bezpieczeństwem  zawodników  czuwali  przedstawiciele
Komendy  Powiatowej  Policji  w  Makowie  Mazowieckim,  pani
Bożena  Górska-  pielęgniarka  współpracująca  ze  szkołą.  Rodzice



zadbali, by po zmaganiach sportowych zawodnicy oraz kibice mogli posilić się, zajadając opieczona na
grillu pyszna kiełbaskę.

Nagrody dla najlepszych oraz dyplomy dla startujących ufundował wójt Gminy Karniewo – pan M. W.
Jasiński, o coś słodkiego zadbała Spółdzielnia Uczniowska Grosik.



ZE SZKOLNEGO ARCHIWUM
1  września  2004  roku był  dla  uczniów  karniewskiego

gimnazjum wielkim świętem.  Oczywiście  to  rozpoczęcie  roku
szkolnego,  ale  nie  tylko.  Tego dnia  nowy,  wspaniały budynek
gimnazjum został poświęcony a za patrona przyjął papieża Jana
Pawła II. 

Jeszcze dwa lata temu radni naszej gminy zastanawiali się
nad  pomysłem  budo-wy  szkoły.  Jedni  podchodzili  do  tego
optymistycznie,  inni  nie,  ale  wiadomo  coś  trzeba  było  z  tym
zrobić.  Wy,  uczniowie  wiecie  o  tym  najlepiej.  Budynek

podstawówki jest duży,
ale nie zaspokajał potrzeb dwóch szkół. Niejedna lekcja odbyła
się  na  korytarzu  czy  sali  gimnastycznej.  Więc  kiedy  podjęto
decyzję o budowie nowej  szkoły odetchnęliśmy z ulgą.  Mimo
kłopotów  finansowych  wspólnymi  siłami  udało  się  ukończyć
przedsięwzięcie. Ogromną salę gimnastyczną oddano do użytku
w marcu 2004 roku, a resztę zaplanowano na początek września
tego samego roku. Tak też się stało…

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły rozpoczęli pracę
od  sierpnia.  Trzeba  było  wszystko  przygotować  do  tak

niecodziennej imprezy. Niektórzy uczniowie także poświęcili połowę swych wakacji i zgodzili się pomóc,
by rozpoczęcie roku wypadło jak najlepiej. Pracę podzielono. Jedni zajęli się dekoracją sali gimnastycznej,
inni  sal  lekcyjnych,  a  jeszcze  inni  montażem  słowno-muzycznym.  Pracowaliśmy  ciężko.  Próby
rozpoczynały się codziennie o 1000. Nie mogliśmy przecież dać plamy. Scenariusz zmieniał się chyba trzy
razy, ale byliśmy cierpliwi. Każdy szczegół był perfekcyjnie dopracowany.

Czas płynął nieubłaganie. W ostatnim tygodniu wszyscy wzięli się do pracy ze wzmożoną siłą. 31
sierpnia szkoła była gotowa. 1 września o 845. gimnazjaliści ustawili się czwórkami, na czele z orkiestrą
strażacką  z Przasnysza  przemaszerowali  do  kościoła  na  uroczystą  Mszę  świętą.  Nie  mogło  zabraknąć
biskupa diecezji  płockiej.  W czasie  Mszy śpiewał  zespół  religijny z Przasnysza.  Po błogosławieństwie
z  powrotem  wróciliśmy  przed  główne  wejście  gmachu.  To  tu  poświęcono  popiersie  Jana  Pawła  II
i przecięto wstęgę. Rodzice przywitali gości chlebem i solą. 

Później  impreza przeniosła się na salę  gimnastyczną,  gdzie ustawiono specjalna scenę i  mównicę.
Rozpoczęły się przemówienia. Dwukrotnie głos zabierała pani dyrektor. Pan Wójt mówił, że nie żałuje
swej decyzji o przeznaczeniu pieniędzy właśnie na tę inicjatywę, bo pieniądze zainwestowane w edukację
są najlepiej oprocentowane. 

Nareszcie  przyszła  kolej  na nasze przedstawienie.  Weszliśmy na  scenę  z duszą na ramieniu,  pełni
obaw.  Dziewczyny  miały  jedno  zmartwienie  więcej  -  buty  na  dość  wysokich  obcasach.  Co  prawda
wyglądałyśmy nieźle, ale nasze nogi były innego zdania. Na szczęście wszystko poszło jak z płatka. Nikt
się nie pomylił, nikt o niczym nie zapomniał. Rewelacja! Dostaliśmy gromkie brawa, niejednemu widzowi
łza zakręciła się w oku, bo całość była naprawdę wzruszająca. Uwagę publiczności przykuł krótki film
z pobytu naszej delegacji u Ojca Świętego. Słowa uznania należą się pani Danieli  Wawrzynkowskiej i pani
Justynie Sadowskiej. Wysoko postawiły nam poprzeczkę i niemało zjadły przy tym nerw. Ale chyba było
warto?

Po  naszej  inscenizacji  zaproszeni  goście  udali  się  na  uroczysty  obiad.  Uczniowie  bawili  się
i świętowali wraz z zespołem religijnym „Amicus Dei”.

I  tak  święto  dobiegło  końca.  Zmęczeni  wróciliśmy  do  domu.  Myślę,  że  podziękowania  trzeba
skierować w stronę  pani dyrektor za wspaniała organizację, w stronę nauczycieli i uczniów za wykonanie
niełatwej pracy i w stronę każdego, kto choć trochę starał się, aby Karniewo dobrze wypadło. Myślę, że się
udało! 



Edyta W. z IIIc

Wszyscy na pewno wiecie, że od dawna w naszej szkole podejmowane są działania, które przybliżają
nam osobę Jana Pawła II. To my wybraliśmy tego sławnego Polaka na patrona nowego gimnazjum. Teraz
musimy pokazać, że karniewska szkoła zasługuje na taki zaszczyt.  

Przedstawiciele  naszej  gminy  uczestniczyli  w  audiencji  generalnej.  Delegacja  w  składzie:  pani
dyrektor  Wiesława  Modzelewska,  ksiądz  proboszcz  Sławomir  Filipski,  wójt  Józef  Andrzej  Stopa
i  nauczyciel  oraz  radny Waldemar  Zając  wyleciała  29 marca  2004r.  z  lotniska w Warszawie  w stronę
Włoch. Rozmawiając z Ojcem Świętym, prosili o błogosławieństwo dla parafii, szkoły.... Papież  zobaczył
na obrazie nowy budynek szkoły. Był bardzo ciekawy, gdzie dokładnie znajduje się Karniewo. Tego nie da
się opisać, więc nie wyobrażam sobie, co w tych chwilach czuła nasza czwórka. Papież siedział na fotelu,
przed ogromnym ołtarzem, obok jego pomocnicy,  a przed Ojcem Świętym pielgrzymi z Karniewa. Trudno
to sobie wyobrazić. To spotkanie z pewnością na długo zostanie w ich pamięci.

Delegacja brała też udział w XIX Światowym Dniu Młodzieży, na placu świętego Piotra w Rzymie.
Ksiądz mówił nam, że żaden aktor, muzyk czy sportowiec nie zachwyca tak jak Karol Wojtyła. Oprócz
tego karniewscy turyści zwiedzili jeszcze Rzym. Oczywiście wszystko zostało  uwiecznione na pięknych
fotografiach. Warto wspomnieć, że ostatniego dnia ksiądz proboszcz celebrował Mszę Świętą w Bazylice
św. Piotra.

Musicie  wiedzieć,  że  polscy turyści  są  we Włoszech przyjmowani  z dużym entuzjazmem.  Włosi,
słysząc polską mowę, wiedzą, że stoją przed nimi rodacy Ojca Świętego.

Po tak wspaniałym tygodniu wszyscy wrócili  cali  i  zdrowi.  Jak mówiła pani  dyrektor,  teraz jest
radosna i pełna zapału do dalszej pracy. Nam pozostaje  teraz czynić tak, byśmy udowodnili, że Jan Paweł
to autorytet, który naśladujemy w każdym calu.


Wspomnienia...Karol Wojtyła

Świecki

Świadkowie  z  tamtych  lat  powtarzają,  że  Karol  był  dobrym  kolegą;  choć
,,podpowiadania  i  odpisy-wania  nie  uznawał,  ale  był  tolerancyjny,  gdy  ktoś
z sąsiadów zapuszczał oko do jego klasówki”.

Kiedy  nadszedł  dzień  egzaminu  maturalnego,  Kluger  siadł  tuż  za  Wojty-łą,  choć
doskonale  wie-dział,  że  Karol  nie  ma zwyczaju pod-powiadać  ani  podawać ściąg.
Dlaczego więc zajął to właśnie miejsce?! Bo miał intuicję. To był egzamin z łaciny:
należało przetłumaczyć na język polski odę Horacego. A Jurek tego nie potrafił. Gryzł
obsadkę, patrzył w sufit, a czas mijał. Wreszcie: tak, to była ostatnia deska ratunku -

zaczął rozpaczliwie wpatrywać się w plecy przyjaciela, niemo błagając go o pomoc. I nagle... Karol powoli
przesunął się na bok, odsłaniając kartkę ze swoim tłumaczeniem. Po egzaminie - relacjonuje biograf - Jerzy
Kluger podziękował przyjacielowi, który w odpowiedzi tylko uśmiechnął się przekornie.

* * *

Wspomina Halina Królikiewicz -Kwiatkowska, koleżanka z Wadowic: Jaki był Karol Wojtyła? Na
pewno inny od swoich kolegów, odrębny. Ale co to znaczy? Trudno wytłumaczyć te cechy. Wesoły, bardzo
koleżeński, pierwszy niosący pociechę w nie-szczęściu, w chorobie, uprawiający sporty; zasadniczość była
mu zupełnie obca. 

* * *
A przecież czuło się zawsze, że ma - w jakiś sposób niedostępny - swój świat myśli, że jest głęboko

religijny, że umie najwięcej z nas wszystkich, że czyta trudne filozoficzne książki, które nas zanudziłyby
już po kilku stronach, że uczy się i  nie  traci na próżno ani  chwili.  I  pisze-poematy,  wiersze,  dramaty
filozoficzne dla nas zawiłe, a kiedy rozmawia, to uważnie słucha swego interlokutora, ale zawsze, nawet
i dziś, w jego oczach błyskają iskierki ni to humoru, ni jakiejś ironijki czy też wyrozumiałości dla każdego,
bo nigdy nie potępiał,  nie pouczał, ale rozumiał.  Dziennikarze często zadają pytanie,  jakie miał wtedy



wady. Nie wiem. Nie znam. Do gimnazjum pobliskiego biegł za trzy minuty ósma rano pobliskiego rynku,
obok którego mieszkał, i wpadał w ostatniej chwili do klasy wielką, rozwichrzoną gęstwą włosów, które
nigdy nie chciały go słuchać.

Ksiądz

W relacjach świadków z tamtych lat uderzające jest przede wszystkim ubóstwo księdza Wojtyły.
Nie miał  nigdy oszczędności  w banku,  nigdy nawet  nie  miał  żadnych osobistych pieniędzy-pisze

autor.  Świadka  nadziei  George  Weigel.  –  Praktykował  różne  formy  samodyscypliny  i  wyrzeczenia.
Własność nic dla niego nie znaczyła, może z wyjątkiem ekwipunku narciarskiego i turystycznego, który
przyjmował od swoich przyjaciół.

Mieczysław Maliński wyrzucił raz  starą zardzewiałą brzytwę swojego przyjaciela i jako imieninowy
prezent dał mu nową. Był pewien, że gdyby tej starej nie wyrzucił, Wojtyła oddałby komuś i ten upominek,
jak robił z większością prezentów. Zawsze nosił starą sutannę i stare buty. Maliński wspomina, że patrząc
na niego, można by pomyśleć, że to żebrak, kloszard, nikt.

* * *
To właśnie w Niegowici mogła wydarzyć się historia, która szczegółowo opisała Yaffa Eliach w wydanej

w Nowym Jorku książce Hasidic Tales of the Holocaust. Zamieszczamy ją tutaj, choć nie potwierdza jej
żaden biograf Karola Wojtyły. W rozmowie  z George’em Weiglem Jan Paweł II powiedział, że ,,to jest
legenda, dodając: po prostu tego nie pamiętam”

Do młodego księdza Wojtyły przyszła pani Jachowiczowa z Dąbrowy. Słyszała o nim wiele dobrego.
Prosiła go o chrzest dla kilkuletniego chłopca, wyznając w sekrecie, że jest to dziecko żydowskie. Matka
chłopca, która zginęła w getcie krakowskim, przyniosła go do Jachowiczów, gdy miał trzy latka, i błagała,
żeby ratowali ej dziecko. Obiecali to uczynić: ukrywali chłopca. Teraz, kiedy wojna się skończyła, uznali,
że należy go ochrzcić. Jednak Ksiądz Wojtyła stanowczo odmówił: chłopiec miał krewnych w Ameryce,
a jego matka prosiła, żeby go do nich odesłać, jeśli ocaleje. Mały Hiller niedługo potem dotarł do rodziny
za oceanem.

Papież
Papież z Polski podbił serca Włochów natychmiast po wyborze, kiedy stanął przed mieszkańcami

Rzymu i wyznał: ,,Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym... naszym języku włoskim.
Gdybym  się  pomylił,  poprawcie  mnie”.  Wtedy  ludzie  zgromadzenia  placu  św.  Piotra  ,,wybuchnęli
śmiechem i zaczęli klaskać komentuje ksiądz Boniecki ponieważ Ojciec Święty właśnie w tym zdaniu
zrobił błąd, wtrącając bezwiednie słowo francuskie”.

* * *
Uroczystość inauguracji  ponty-fikatu Jana Pawła II  odbyła się 22 października 1978 roku. Papież

zakończył ją w sposób mało liturgiczny. Powiedział po prostu: ,,Kończymy. Czas na obiad”.
Wkrótce po inauguracji pontyfikatu na papieskie pokoje udało się wedrzeć grupie przyjaciół z Krakowa.

Przyjaźń przyjaźnią, a Papież papieżem, więc przyklękli.
- Nie róbcie szopek - powiedział gospodarz.

* * *
23 października uczestnicy audiencji zbiorowej dla Polaków byli świadkami papieskiego ,,pożegnania

z Ojczyzną”.  Wcześniej  Jan  Paweł  II  przyjął  indywidualnie  kilkanaście  osób,  w  tym-w  pierwszej
kolejności!-Jerzego Klugera, przyjaciel z gimnazjum, polskiego Żyda od lat mieszkającego na Zchodzie.

Kluger, nie był chrześcijaninem, odruchowo pochylił głowę, by ucałować pierścień Piotrowy, ale Jan
Paweł mu na to nie pozwolił.

Wyszukał: Rafał W. z Iic

Druga pielgrzymka do Polski
Druga  pielgrzymka  (16-23  czerwca  1983r.)  nastąpiła  w warunkach  niezwykle  trudnych,  bodaj

najtrudniejszych dla Polski. Trwał wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. 
W związku  z  planowanymi  obchodami  Jubileuszu  600-lecia  Obrazu  Matki   Bożej  Jasnogórskiej



spodziewano  się  przyjazdu  Papieża  już  w  sierpniu  1982r.  Ojciec  Święty  uważał  za  swój  „obowiązek
religijny i  patriotyczny udać się  do Polski  na Jubileusz”.  Episkopat  zgodnie twierdził,  że  pielgrzymka
„spotęguje jedność Polaków”. W wielu środowiskach odzywały się jednak głosy, że przybywając do Polski
w czasie stanu wojennego, Papież go usankcjonuje.

Władze chciały tej pielgrzymki, uważały jednak, że powinna odbyć się później. Generał Jaruzelski
poinformował prymasa Glempa: „A więc nie negując, że wizyta papieska ma charakter duszpasterski, a nie
polityczny, nie możemy jednak wykluczyć, iż spowodować ona może zdarzenia lub skutki o charakterze
wybitnie politycznym. Z tych też względów czas, na jaki przypadną odwiedziny, nie jest obojętny z punktu
widzenia interesów państwa polskiego”.

Jan Paweł II zgodził się odczekać rok, postawił jednak trzy warunki:  odwołanie stanu wojennego,
zwolnienie internowanych działaczy Solidarności oraz nawiązanie dialogu ze społeczeństwem.

Druga pielgrzymka charakteryzowała się większą odwagą społeczeństwa. Aktywniejszy i liczniejszy
był  też  udział  wiernych  w  spotkaniach  z  papieżem.  Wierni  z  niektórych  parafii  wędrowali  nawet
kilkadziesiąt  kilometrów  na  miejsce  modlitwy.  Przybywały  też  nieliczne  pielgrzymki  z  zagranicy.
Fascynowało to zachodnich dziennikarzy: „Szli i szli. Szli sto mil, jeśli było trzeba, spali na trawie, klękali
w błocie.  Przychodzili  modlić się do Boga ze swym papieżem, przybywali,  podnosili  ręce z krzyżami,
różańcami i symbolami.”

Druga pielgrzymka zmieniła sytuację społeczno-polityczną w Polsce tak dalece, że już w miesiąc po
odlocie Ojca Świętego do Rzymu, 22 lipca 1983 roku, generał Jaruzelski zniósł ostatecznie stan wojenny.

Został z nami
Na  lotnisku  w  podkrakowskich  Balicach  Papież  mówi  na  pożegnanie:  „Odjeżdżając  pragnę  (...)

spojrzeć na wielkie obszary polskiej pracy, stanąć przy każdym warsztacie pracy dużym i małym, na roli
i w przemyśle, przy warsztacie pracy twórczej, wszędzie tam, gdzie pracuje człowiek...”

Tak jak przez cały czas tej pielgrzymki, tak i teraz tłum krzyczał: „Zostań z nami”.
„Jan Paweł II wrócił do Rzymu, ale przecież został z nami. Nadal mamy w uszach Jego głos. Został

z  nami  przez  tę  nieustanną  troskę,  jaką  otacza  sprawy swojej  Ojczyzny i  swojego  Narodu.  A przede
wszystkim został z nami przez to wielkie orędzie, które nam głosił na szlaku swojej pielgrzymki, w którego
treść długo jeszcze będziemy się wczytywać, szukając w nim światła i rady, otuchy i nadziei.”  

Karolowi  Wojtyle  chyba  pisane  było  zostać  papieżem,  tak  wielu  ludzi  mu  to  przepowiadało.  I  to
zarówno wielcy i sławni, jak poeta Juliusz Słowacki czy beatyfikowany niedawno włoski kapucyn ojciec
Pio, jak też i zwykli, prości ludzie, którzy w biskupie krakowskim potrafili dostrzec wielkość. Biografowie
Ojca Świętego dowodzą, że na jego osobie spełniło się wiele proroctw, począwszy już od zapisanego w
średniowieczu przez świętego Malachiasza.

W słynnej przepowiedni tego irlandzkiego biskupa z przełomu XI i XII wieku obecny papież nazwany
jest „De Labore Solis” („Z Pracy Słońca”). Jego następcą ma być „De Gloria Olivae” („Z Chwały Gałązki
Oliwnej”), a po nim – papież Piotr II, za panowania którego nastąpi koniec świata.

Przepowiednie średniowiecznego biskupa jedni traktują z przymrużeniem oka, inni zaś twierdzą, że „cos
w  tym  jest”,   bo  sprawdziły  się  one  w  odniesieniu  do  wszystkich  dotychczasowych  110  następców
świętego Piotra, począwszy od Celestyna II (1143-1144).

Biorąc pod uwagę tylko ostatnich papieży, prawdziwy okazał się tytuł Jana XXIII („Pasterz i Żeglarz”),
który  na  Stolicę  świętego  Piotra  przyszedł  z Wenecji,  miasta  na  wodzie,
i rozpoczął erę pasterskich pielgrzymek. Paweł VI, nazwany „Kwiat Kwiatów”, miał  
w swoim herbie trzy lilie. Jego następca, Jan Paweł I – „Z Połowy Księżyca”- zakończył
pontyfikat po 33 dniach, czyli przed połową drugiego miesiąca księżycowego.

W odniesieniu do polskiego papieża komentatorzy proroctw zwracają uwagę, że tytuł
jego encykliki „Laborem exercens” zawiera – choć użyte w innym przypadku – słowo
z przepowiedni. Koronnym zaś argumentem ma być fakt, że w roku 1978, a więc w roku
jego wyboru, zanotowano najwyższą aktywność słońca od 1870 roku.

Po maturze – kremówki

„Jesteś w domu!”- krzyczy stutysięczny tłum. Wspomnienia z Wadowic wywołują



nieprawdopodobną  radość  wśród  zgromadzonych.  „Dom  był  tutaj,  za  moimi  plecami,  przy  ulicy
Kościelnej. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem zegar słoneczny i napis: <Czas ucieka, wieczność
czeka.>”.

Wspomina swoje lata szkolne: „Tam była księgarnia, a tam cukiernia” – wskazuje. „Po maturze 
chodziliśmy tam na kremówki – śmieje się. – Jak myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po 
maturze” – wspomina rozbawiony.

Tłum szaleje jak na koncercie gwiazdy roca. Papież opisuje rożne miejsca w Wadowicach. Wspomina
teatr szkolny, nauczyciela Mieczysława Kotlarczyka, kolegów szkolnych, przedstawienia: „Kiedy byliśmy
w piątej gimnazjalnej, graliśmy „Antygonę” Sofoklesa. Antygona- Halina, Ismena – Kazia. Mój Boże ...
wzdycha. A ja grałem Hajmona. I cytuje fragment tej roli: „O ukochana siostro ma, Ismeno! Czy ty nie
widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam nie oszczędza?”(...)

„Ale i tak sporo pamiętam” – chwali się.

„Bardzo dużo!” - krzyczy tłum. 

„Bo się porządnie uczyłem w szkole. I łaciny i greki. Wiecie, co to jest? Coś wspaniałego!”

„Łaał!”- krzyczą tysiące gardeł.

Marta z Iic



Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Karniewie już od roku przygotowują się do nadania swej nowej szkole 
imienia Jana Pawła II. Uroczystość odbędzie się pierwszego  września 2004 r.

Z okazji 25-lecia pontyfikatu Papieża Polaka w tej właśnie szkole został przygotowany przez młodzież, Justynę
Sadowską oraz Daniele Wawrzonkowską montaż słowno-muzyczny, który społeczność karniewska mogła dwukrot-
nie obejrzeć. Premiera odbyła się 12 października w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych.

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii parafianie nie kryli łez. Wzruszająca recytacja, przepiękny śpiew chóru
i fragmenty papieskich przemówień, komentarz oraz obrazy z życia Papieża wyświetlane na dużym ekranie ukazały
papieski  trud oraz program duchowego i społecznego wzrastania nakreślony przez Piotra naszych czasów. Gim-
nazjaliści w ciszy i skrupieniu zadumali się nad losem polskiego Papieża. 

Tego samego dnia  w kościele  została  zorganizowana wystawa prac  plastycznych uczniów Pulicznej  Szkoły
Podstawowej im. Oskara Kolberga w Karniewie. Papież, jakiego nie znamy to myśl przewodnia około trzystu prac,
które dowiodły, że mądrość i dzieła Jana Pawła II są bliskie nie tylko dorosłym, ale również dzieciom. Nad całością
czuwała Beata Sieklucka - katechetka.

Tuż po Mszy św. została prze-prowadzona zbiórka dla Fudacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".
16 października w tradycji karniewskiego gimnazjum ma stać się Dniem Patrona. Już w tym roku właśnie tego

dnia młodzież najpierw zgromadziła się na Mszy św., potem obejrzała wspomniany wcześniej montaż oraz film pt.
„Nie lękajcie się” o życiu i nauce Jana Pawła II.

Dla karniewskich gimnazjalistów, pragnących uczynić Ojca Świętego patronem swoich serc, to początek nie tyl-
ko duchowych zmagań, ale też początek szeregu działań mających na celu przygotowanie się do godnego nadania
nowej szkole imienia Jana Pawła II. Życzymy im wytrwałości w działaniu, wszak wrzesień 2004r. już niebawem.

Przedruk z październikowego numeru 2003r.
katolickiej gazety „Niedziela”.

Już od września trwały przygotowania do przedstawienia z okazji  25 lat  pontyfikatu Jana Pawła II.
Spotykaliśmy  się  na  Kółku  Teatralnym  co  tydzień.  Na  zajęciach  towarzyszyły  nam:  pani  Daniela
Wawrzonkowska i pani Justyna Sadowska. Akompaniował  Albert Sadowski.

DANIELA WAWRZONKOWSKA 



Tam  też  zostały  przydzielone  teksty.  Rolę  Papieża  otrzymał  Konrad  Jackowski.  Inni  także  dostali
wspaniałe kwestie. Oprócz recytatorów wreszcie w naszej szkole pojawił się chór. I to jaki, profesjonalny!
Tydzień  przed  występem  ćwiczyliśmy  już  prawie  codziennie.  Próba  generalna  odbyła  się  w  sobotę

w kościele. 

Trwała około dwóch godzin, ale warto było poświecić tyle czasu na
przygotowania i  marznąć w ko-ściele.

Nadszedł  wreszcie  długo  oczekiwany  dzień  występu!  Wszyscy
zebraliśmy się grzecznie i... zaczęliśmy. Recytatorzy i chór spisali się 

na piątkę. W trakcie występu widzowie mogli oglądać
zdjęcia Jana Pawła II. 

Przedstawienie  trwało  krótko,  (tak  mi  się
przynajmniej  wydawało,  gdy śpiewałam w chórze).  Często  miałam łzy  w  oczach,  gdy
patrzyłam na publiczność. Pytacie dlaczego? Przyglądając się, wdziałam wiele osób, które
ze  wzruszenia  płakały.  To było  cudowne.  Byłam dumna,  że  nasza  praca  nie  poszła  na
marne. 

Po występie nagrodzono nas gorącymi brawami. Starszy pan   z zachwytu krzyknął:
„Niech żyje młodzież”. Ksiądz proboszcz też wyraził słowa podziękowania. 

Jestem pewna, że uczyniliśmy ten pierwszy krok ku nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. Nasz rodak to
wielki człowiek. Zrobił wiele, więc mu dziękujemy. Dlaczego nadajemy szkole Jego imię. 

Po prostu 
KOCHAMY JANA PAWŁA II.

 >Burza< 

W  czasie  Ferii  Zimowych  2004 za-przyjaźnieni  rzeźbiarze  pan
M.Grzymysłowski i pan M.Wojtkowski wykonali kilka rzeźb. 

Jedna z nich  - popiersie Jana Pawła II została przeznaczona do
Izby  Pamięci.  Jest  to  dar  Sławomira  i  Wiesława  Załęskich
z „Rolbrat-u”.

 Druga zaś 24 lutego 2004 roku na
Festynie  Zapustowym  została
wystawiona  na  licytację.
Człowiekiem  o  wielkim  sercu
okazał  się  pan  poseł  Zbigniew

Deptuła,  który kupił  rzeźbę i  przekazał  ją  do Izby Patrona
Publicznego Gimnazjum w Karniewie. 

 

 

 

Przedruk: gazeta „Żak”, nr 38, wrzesień 2004r.



Spotykamy je na rozstajach dróg, czasem zagubione wśród pól. Są
świadectwem  wiary  tych,  którzy  je  budowali,  a zarazem  kierują
nasze  myśli  ku  Bogu.  Podczas  podróży,  wycieczek  mijamy je  –
stojące cicho wśród drzew czy krzewów. Rzadko zwracamy na nie
uwagę,  a  jeszcze  rzadziej  zdejmujemy czapkę  lub  żegnamy się.
Traktujemy je często jako element folkloru, nie widząc w nich nic
nadzwyczajnego.  Jakże  piękne  są  małe  kapliczki  i krzyże,
znajdujące  się  na  drzewach,  stojące  na  rozstajach  dróg,
umieszczone w przydomowych ogródkach bądź pośród pól. Każdy
z  tych  świątków  to  jakaś  historia,  historia  ludzi  -  naszych
przodków. Na wielu można odczytać intencję lub prośby, większość
jednak milczy i trwa, będąc miejscem łączności ze Stwórcą. 

Album przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety
Wierzbickiej.

Skład komputerowy:
uczniowie kl. II i III pod kierunkiem pani Justyny Sadowskiej.

Fotografie: uczniowie kl.IIIb
 rok szkolny 2003/2004 
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