
         

 

Rozmowa z księdzem 
Grzegorzem Marchwińskim 
„Powołanie odkryłem bardzo  

wcześnie - w szkole podstawowej.” 
 

 

Piotr Zając: Proszę nam powiedzieć parę słów o sobie.  

Ksiądz Grzegorz Marchwiński: Nazywam się Grzegorz Marchwiński. Od czterech lat je-

stem księdzem. Urodziłem się w Przasnyszu i tam ukończyłem szkołę podstawową i liceum. 

W Przasnyszu mieszkają moi rodzice, natomiast brat jest studentem w Warszawie. Do waszej 

parafii przyszedłem ze Świedziebni. To również niewielka, wiejska miejscowość. 

Paweł Szwejk: Kiedy Ksiądz odkrył w sobie powołanie? 

Ks.G.M.: Od dzieciństwa byłem gorliwym ministrantem w mojej rodzimej parafii w Przasny-

szu. Imponowało mi życie wielu księży, którzy tam pracowali. Po zdaniu matury nie miałem 

najmniejszych wątpliwości, że chcę być księdzem. Ze świadectwem maturalnym w dłoni po-

jechałem do Seminarium w Płocku i tak się to zaczęło. Spędziłem tam sześć lat i bardzo miło 

wspominam ten czas. Powołanie odkryłem bardzo wcześnie -  w  szkole podstawowej. 

P.Z.: Ile lat trwają studia dla księży?  

Ks.G.M.: Studia trwają sześć lat. Przez dwa lata  studiuje się filozofię, natomiast cztery ko-

lejne lata to teologia- nauka o Panu Bogu. Studia odbyłem w Płocku, gdyż jest to stolica na-

szej diecezji. 

P.Sz.: Jakim Ksiądz był uczniem? 

Ks.G.M.: Trudne pytanie. Ciężko ocenia się samego siebie. Chyba byłem średnio zdolny, 

raczej przeciętnym. Na pewno nie byłem prymusem. 

P.Z.: Kto jest autorytetem dla Księdza, a kto powinien być wzorem dla nas – uczniów? 

Ks.G.M.: Jest ich kilku. Na pewno są nimi moi rodzice, dziadkowie, ale także wielu świę-

tych, wśród których jest patron waszej szkoły  Jan Paweł II. 

P.Sz.: Co lubi Ksiądz robić w wolnym czasie? 

Ks.G.M.: Nie mam jednej pasji; pojawia się ona w zależności od pogody i nastroju. W wol-

nym czasie słucham muzyki, lubię ciekawe filmy, jazdę rowerem, wędkowanie i wiele, wiele 

innych rzeczy. 

P.Z.: Jakie grupy parafialne  prowadził ksiądz w poprzedniej parafii? 

Ks.G.M.: W mojej poprzedniej parafii, podobnie jak w Karniewie, prowadziłem grupę mini-

strantów. Praca z ministrantami przynosi mi wiele satysfakcji. 

P.Sz.: Dziękujemy za rozmowę. 

 

 
                              Rozmawiali: 

 Paweł Szwejk i Piotr Zając kl Ic 

 

 

 

 



         

Dzień Edukacji Narodowej 
13 października Samorząd Uczniowski przygotował apel poświęcony Dniu Edukacji Na-

rodowej. 

 

Z tej okazji wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości  

z wykonywanej pracy, sukcesów  

zawodowych i samych wzorowych uczniów.  

Niech wam sprzyja los w niełatwej pracy! 

 

Życzymy również: 

 abyście byli pogodni  i pełni radości ducha, 

 abyście nie martwili się wszystkim, co się dzieje w szkole, w domu, w okolicy, na 

świecie, ale raczej szukali tam optymizmu, radości i nadziei, 

 abyście bywali najczęściej z takimi uczniami, którzy Was lubią, szanują, wspierają  

w pracy i życiu osobistym, z takimi wymarzonymi uczniami i ludźmi, na których nie-

wątpliwie zasługujecie, 

 abyście mieli w sobie dość siły, wiary i nadziei na każdy szkolny dzień, 

 abyście nie zrażali się naszymi złymi humorami, brakami wiedzy i nie umiejętnościa-

mi, słabymi efektami nauczania, bo nie musi to byś Wasza wina 

 abyście swoje obowiązki traktowali jako coś oczywistego, nie będącego ani przymu-

sem, ani presją, a dającego prawa, z których można korzystać w imię sprawiedliwych  

i uczciwych stosunków między nami, 

 abyście pracując z zapałem, osiągali złożone cele i najlepsze efekty, ale także potrafili 

świętować w pracy i po pracy, sami i z innymi, oczywiście z nami także, 

 abyście zasługiwali na naszą miłość, chęć współpracy i współodpowiedzialności, nie 

zabijając naszych uczuć, nie niszcząc nas, nie dyrygując, tylko kochając nas takimi ja-

kimi jesteśmy. 

Przedstawiciele SU wręczyli nauczycielom drobne niespodzianki. Życzenia dla nauczy-

cieli i wszystkich pracowników szkoły złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców pani 

Mariola Przychodzka. Wystąpiła również pani Małgorzata Żychowska – wicedyrektor szkoły, 

dołączając się do życzeń. 
SU  

 

 

Kierunek Siedlce 
 

20 września 2011 r. o godz. 8
00 

uczniowie klas II i III biorący udział w projekcie edukacyj-

nym „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe” wyjechali do Siedlec. Opiekunkami były pani 

Wanda Zaradkiewicz i pani Irena Zdunek. 

Na początku wszyscy 

byli jeszcze trochę śpiący, 

ale później się rozkręcili. 

Oczywiście droga minęła 

nam na rozmowach, żar-

tach, grach i wygłupach, 

którym nie było koń-

ca. 

Nareszcie.. po trzech godzinach jazdy stanęliśmy przed 

Uniwersytetem Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach. Po dotarciu do sali, w której 

Od lewej: K. Bąk, E. Góralewska, M. Pyra, 
S. Rojewska i A. Rzewnicka 



         

miał być wykład, mieliśmy jeszcze trochę wolnego do zajęć. W tym czasie mogliśmy przejść 

się po budynku, odpocząć po podróży i pożywić się. O 12
00

 weszliśmy do sali wykładowczej. 

Zajęcia prowadził bardzo zabawny dr Marek Siłuszyk. Plan półtoragodzin-

nego wykładu na temat: „Fizyka eksperymentalna” został zrealizowany 

przy pomocy prezentacji multimedialnej. Obejrzeliśmy doświadczenie i 

eksperyment, który dzielimy na: rzeczywisty, wspomagany komputerowo 

oraz wirtualne ćwiczenia. 

Później wykładowca powiedział nam, czym się różni się fizyka teore-

tyczna od eksperymentu. Dowiedzieliśmy się, że można ją dzielić na: 

 doświadczenie (eksperymentalna), 

 i część teoretyczną. 

Na koniec została niespodzianka, czyli dwa doświadczenia wykonane przez uczniów. 

W czasie wykładu, poznaliśmy mnóstwo BAAAAR-

DZO długich wzorów, których niestety nie rozumieli-

śmy.  

Na koniec pan Marek zachęcił nas do studiowania fi-

zyki i jej dziedzin. 

Po wykładzie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna 

poszła na ćwiczenia dotyczące mechaniki i ciepła,  

a druga na elektryczność. W tym czasie wykonywali-

śmy samodzielnie doświadczenia, obliczaliśmy, co dzie-

je się i w jakim czasie. Po ćwiczeniach opuściliśmy Uniwersytet i udaliśmy się do autobusu. 

Po drodze zajechaliśmy jeszcze do McDonaldu. Tam zapełniliśmy nasze żołądki i ze smut-

kiem na twarzach udaliśmy się w drogę powrotną. Oczywiście rozmawialiśmy, żartowaliśmy  

i śmieliśmy się jeszcze głośniej niż rano. O godz. 19
15

 dotarliśmy do Karniewa. 

Dziękujemy naszym opiekunkom oraz ( bardzo przebojowemu) kierowcy za zorganizowa-

nie tak udanej wycieczki, a przede wszystkim za to , że z nami wytrzymali . Wycieczkę zali-

czam do tych bardzo, bardzo udanych. 
Uczestniczka 

 

 
- Tatusiu, tatusiu! Czy mamusia na pewno przyjeżdża tym pociągiem?  

- Nie gadaj tyle, tylko rozkręcaj tory. 

 
 

 

Wieści szkolne 
1IX – początek roku szkolnego 2011/2012. 

12IX – wywiadówka dla klas II. 

14IX – wywiadówka dla klas I. 

 IX – wywiadówka dla klas III. 

17IX – uczniowie naszej szkoły pojechali do Rostkowa. Tam odbyła się Msza święta, którą 

odprawił biskup Piotr Libera. Następnie bawiliśmy się na koncercie. Uczestnicy wrócili około 

godz. 21
00

. 

20IX – młodzi fizycy  pojechali do Siedlec na bardzo ciekawy wykład, który prowadził pan 

Marek Siłuszyk  

22IX – konkurs o asertywności dla klas III. 

23IX – rajd do Rostkowa. 

Dr Marek Siłuszyk 

Nasi w auli: (od lewej) M.Pyra, S. Rojewska,  
A. Rzewnicka i E. Góralewska 



         

24IX – biegacze pojechali do Suchego, pozajmowali sporo dobrych miejsc i zakwalifikowali 

się na biegi, które odbędą się w Ostrołęce. Oto najlepsi z naszej szkoły: I miejsce - Martyna 

Czyrżnic , III miejsce - Łukasz Rzewnicki, VI miejsce - Dominika Lustyk, XI miejsce - Ju-

styna Bartosiak. Gratulujemy!  

27IX – klasy II pojechały do Makowa Mazowieckiego na spektakl pt. „Stary człowiek i mo-

rze”. 

28IX – odbyły się wybory do SU. Przewodniczącą została Martyna Żychowska 

28IX – odbyły się wybory parlamentarne – „Młodzi głosują”. 

28IX – reprezentacja naszej szkoły w piłce nożnej zajęła II miejsce. Gratulujemy! 

11X – klasy IIa i IIb pojechały na programową wycieczkę do Warszawy w celu zwiedzenia 

Muzeum Etnograficznego, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz obejrzenia filmu „1920 

Bitwa Warszawska”. 

12X – dyskoteka szkolna. 

13X – Samorząd Uczniowski przedstawił krótki program artystyczny z okazji Dnia Nauczy-

ciela 

17X – ślubowanie i otrzęsiny klas I. 

17X – Dzień Patrona. Klasy drugie w ramach projektu edukacyjnego przedstawiły krótką 

część artystyczną, która miała przybliżyć nam sylwetkę Jana Pawła II. 
Stokroootka 

 

Ruda, włosy ci się palą! 
W wakacje Asia przeprowadziła się z rodzicami do innego miasta i od września poszła do 

nowej szkoły. Martwiła się, bo nikogo tam nie znała, a nie jest zbyt dobra w zawieraniu zna-

jomości.  

Ten dzień nadszedł tak szybko… Ranek. Asia obudziła się wcześniej niż zwykle, aby się 

nie spóźnić. Bardzo się denerwowała. Elegancko się ubrała i zjadła śniadanie. Czas gonił  

i musiała już wychodzić. Nerwy nie ustawały. Z biciem serca przekroczyła próg gimnazjum. 

Wszystkie twarze były obce, myślała tylko o jednym. Żeby nie usłyszeć niemiłych słów. 

Tymczasem jej klasa niecierpliwie czekała na nauczycielkę. Po chwili wychowawczyni 

zjawiła się. Uczniowie weszli do klasy, szybko zajęli wszystkie krzesła 

i czekali na dalsze instrukcje. Kobieta kazała im coś opowiedzieć  

o sobie. Gdy każdy to zrobił, uczniowie pożegnali się ze swoją panią  

i wyszli z klasy. Kiedy Asia była na zewnątrz, starsze o rok dziewczy-

ny i jeden chłopak zaczęli się z niej śmiać. 

- Ej, ty, „ruda”, włosy ci się palą! – powiedziała jedna z dziewczyn. 

- Rzeczywiście! Masz coś na głowie! – dodaj chłopak. 

Wszyscy ryknęli śmiechem. Przechodzący obok inni uczniowie, 

czyli dwóch chłopaków i dziewczyna, zwrócili im uwagę. 

- Czemu się z niej śmiejecie?! – zapytali ze złością. 

- Co ona wam zrobiła?! Macie ją natychmiast przeprosić i zostawić w spokoju! – nakazali. 

Grupa młodzieńców przestraszyła się. Przeprosili dziewczynę w  i uciekli. 

- Dziękuję wam bardzo! – odetchnęła Asia. 

- Nie ma za co. – odrzekli – Jak masz na imię? 

- Asia, a wy? 

- Ja Ewa, to jest Adam, a to Marcin. 

- Miło mi was poznać. 

- Nam również. Nie przejmuj się nimi. Oni tak mają. 

- Dziękuję, jeszcze raz dziękuję za wszystko. 

- A może poszlibyśmy gdzieś razem? – zaproponował Marcin  

- Chętnie – odparli wszyscy. 



         

Tak też zrobili. Udali się do kawiarni na duuuże ciacho. Długo rozmawiali, śmieli się. Asia 

czuła się świetnie. Po spotkaniu Ewa z Marcinem poszli w swoją stronę, a Adam i Asia  

w drugą, bo chłopak chciał ją odprowadzić. Cała czwórka od tej pory często się spotykała, 

pomagała sobie w lekcjach. 

Dla nich kolor włosów nie jest najważniejszy. Nie decyduje o tym, jaki jest dany człowiek. 

Ci ludzie potrafią łamać stereotypy. 
Łucja 

 

INTEGRACJA KLASY - KOMU TO POTRZEBNE 
 

Początek roku szkolnego jest dla wszystkich ważnym i trudnym 

momentem. Uczniowie i nauczyciele muszą wrócić do ciężkiej pracy 

po okresie leniuchowania i wypoczynku. Wrzesień jest miesiącem 

trudnych wyzwań i mobilizacji choćby do porannego wstawania. 

Jednym z trudniejszych zadań, jakie stoją przed uczniami jest po-

wrót do funkcjonowania w grupie. Po okresie rozluźnienia trzeba wró-

cić do systemu, jaki obowiązuje w szkole, komunikowania się z ró-

wieśnikami, rozwiązywania konfliktów i poszukiwania po raz kolejny 

swojego miejsca. I tu zaczyna się proces integracji klasy jako grupy.  

Dzięki działaniom integracyjnym podejmowanym przez nauczyciela w klasie uczniowie 

mogą poznać swego wychowawcę i siebie nawzajem, co pozwala im znacznie lepiej funkcjo-

nować w szkole. Praca taka ułatwia budowanie udanych, pozytywnych relacji z kolegami. 

Pozwala to także na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie 

mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym. Dzięki temu, iż mają moż-

liwość bezpośredniego podzielenia się swoimi osiągnięciami i sukcesami, może zostać zaspo-

kojona potrzeba uznania i aprobaty. Buduje się ich wiara w siebie i w zespół, którego część 

stanowią. Zgrana klasa to grupa uczniów, którzy uczą się wzajemnie tolerancji, zrozumienia  

i empatii. Daje to możliwość uzyskania wsparcia klasy w trudnych sytuacjach. Angażując się 

w integrację dajemy sobie szansę nabycia przydatnych umiejętności interpersonalnych z za-

kresu komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów. Działania integracyjne dają 

szansę na kształtowanie się postaw społecznych. Mamy poczucie odpowiedzialności za in-

nych i efekty wspólnie podejmowanych działań. Większe poczucie bezpieczeństwa, akcepta-

cji ze strony klasy oraz wiedza o tym, że łatwiej jest razem pokonywać trudności ułatwiają 

funkcjonowanie w wielu sytuacjach szkolnych (i nie tylko), głównie dotyczących nowych, 

nieznanych warunków.  
Pedagog 

HUMORY 

 
Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikliwie: 

- Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż… Shift 

naciskany nogą. Oryginalnie! 

 

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

Jaka jest różnica między komputerem a praniem? 

- Inaczej się zawiesza 

 

 

 

 



         

Ciekawsze lekcje w Warszawie 
11 października 2011r. uczniowie klas II a i II b o godz.7.30 wyruszyli na wycieczkę do 

Warszawy. Celem naszej podróży były inne lekcje biologii, geografii oraz w pewnym sensie 

historii. Opiekunami byli pani Zenona Żychowska, która była także organizatorką, pani Mał-

gorzata Żychowska, pani Elżbieta Wierzbicka i pani Agata Pastewka. Droga zajęła nam około 

dwóch godzin. 

BIOLOGIA 

Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy, było Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Kró-

lewskich Łazienkach. Po zostawieniu naszych rzeczy w szatni udaliśmy się wraz z przewod-

nikiem panem Sebastianem Juszko do sali o nazwie Las. Tematem przewodnim lekcji były 

grzyby. Najbardziej rzuciły się nam w oczy zwierzęta do złudzenia przypominające żywe. 

Były niedźwiedzie, łosie, rysie, dziki, sarny, żubry, wiewiórki, jelenie oraz wilki. Oprócz tego 

zobaczyliśmy jeszcze grzyby, skóry mieszkańców lasu i ich czaszki. Zajęliśmy się budową 

grzyba oraz jego miejscem zamieszkania. Zastanawialiśmy się też nad odpowiedziami na py-

tania, czym są grzyby, do jakiej grupy należą, jak  się zachowywać przy ich zbieraniu lub po 

zatruciu nimi. Na koniec mieliśmy do wykonania pracę w grupach, polegała ona na tym, że 

dostawaliśmy nazwę grzyba, musieliśmy znaleźć go na wystawie i za pomącą planszy zebrać 

o nim kilka informacji, a następnie przekazać je pozostałym uczniom. Po tej niezwykle cie-

kawej i przyjemnej lekcji udaliśmy się na spacer po  Łazienkach Królewskich. 

GEOGRAFIA 

Zwiedziliśmy też Państwowe Muzeum Etnograficzne. Jest to jedno z najstarszych muzeów 

tego typu w Polsce. Zostało założone w 1888 roku.  

Obecnie mieści się w przy ulicy Kredytowej 1 w Warszawie, w odbudowanym po II woj-

nie światowej zabytkowym gmachu byłego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, który 

został zaprojektowany w połowie XIX wieku przez Józefa Góreckiego i Henryka Marconie-

go. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury lu-

dowej. Obecnie liczą one ok. 80 tysięcy obiektów własnych oraz ponad 2 tys. depozytów,  

w tym kolekcje polskie i europejskie liczą sobie ponad 50 tys. eksponatów, a zbiory pozaeu-

ropejskie ponad 20 tys.  

PME prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, badawczą, wydawniczą i edukacyjną. 

Posiada kilka stałych wystaw prezentujących eksponaty etnograficzne z obszaru Polski i Eu-

ropy oraz kultur pozaeuropejskich – Afryki, Australii i Oceanii. Organizuje również liczne 

ekspozycje czasowe oraz szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, takich jak lekcje muze-

alne, warsztaty, konkursy, kiermasze świąteczne, koncerty. Współpracuje z wieloma muze-

ami, instytucjami i organizacjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ośrodkami 

kultury w kraju i za granicą. 

Już na miejscu zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna to kl. IIa, druga IIb. Mój zespół 

oglądał wystawę z działu Afryka, natomiast IIa zwiedzała Australię i Oceanię. Najpierw pani 

przewodniczka opowiadała nam o różnych ciekawostkach związanych z daną wystawą. Po-

tem znów podzieliliśmy się na grupy i dostaliśmy kartki z zadaniami. Chodziliśmy po mu-

zeum i szukaliśmy odpowiedzi. Po sprawdzeniu prac mojej grupy okazało się, że wszystko 

mieliśmy dobrze. Bardzo się ucieszyłyśmy. Liczymy na piątki z geografii 

Bardzo miło wspominamy ten wyjazd i zajęcia w Muzeum Etnograficznym. Myślę, że to 

był dobry pomysł. Po wyjściu z muzeum udaliśmy się w stronę Arkadii. Kto nie był na tym 

wyjeździe, niech żałuje   

HISTORIA 

Ostatnim punktem wycieczki był film pod tytułem „Bitwa Warszawska 1920” w reżyserii 

Jerzego Hoffmana. Dzieło można nazwać imponującym freskiem historycznym o jednej  

z najważniejszych bitew w dziejach świata. To ona pozwoliła Polsce na 19 lat zachować nie-

podległość, lecz także... zahamować pochód Armii Czerwonej na Europę. Kochający życie 



         

poeta Janek (Borys Szyc) po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front polsko-bolszewicki, 

oświadcza się artystce kabaretowej Oli (Nataszy Urbańskiej). Miłość nie byłaby pewnie tak 

silna, gdyby nie rozstanie i tułaczka niesłusznie oskarżonego o zdradę, uznanego za zmarłego 

a w końcu wracającego do żony Janka. Losy poety-żołnierza oraz dzielnie walczącej ochot-

niczki przeplatają się ze scenami z udziałem postaci historycznych. Znakomity Piłsudski Da-

niela Olbrychskiego , Wieniawa- Długoszowski Bogusława Lindy, udzielający ślubu zako-

chanym, potem zaś ginący na linii ognia 

ksiądz Skorupka Łukasz Garlicki. Na pochwa-

łę zasługuje też objaśniający Jankowi bolsze-

wizm czekista Bykowski (Adam Ferency). 

Szarże kawalerii, ataki piechoty na bagnety, 

czołgi, auta, pociągi pancerne i balony obser-

wacyjne to wszystko w technologii 3D. Film 

pana Hoffmana ze zdjęciami Sławomira Idzia-

ka to wciągająca, sprawnie opowiedziana hi-

storia. 

Uważam, że reżyserowi udało się odtwo-

rzyć atmosferę lat 20 oraz ukazać wielki pa-

triotyzm i wysiłek, jaki nasi przodkowie wło-

żyli w tę bitwę. To wzruszający dramat historyczny opowiadający o miłości, rozstaniu  

i o tym, co najważniejsze - wygranej przez Polaków bitwie nazwanej „Cudem nad Wisłą”. 

Dla mnie była to przede wszystkim  bardzo dobra lekcja  historii. 

 
Uczestniczki wyjazdu z IIb – Natalia, Łucja i Julita 

 

„Stary człowiek i morze” 
We wtorek 27.09.2011r. pojechałam wraz z wszystkimi klasami drugimi na spektakl pt. 

„Stary człowiek i morze” do Makowa Mazowieckiego. Przedstawienie rozpoczęło się około 

godz. 10
00 

i trwało 45 minut. Było z nami sześcioro opiekunów. Spektakl przygotował Teatr 

Lektur Szkolnych w składzie: Katarzyna Leśniak – Manolin, Lech Sulimierski – Santiago, 

czyli stary. Scenariusz i reżyserię opracował Szczęsny Wroński, a o oprawę artystyczno – 

techniczną zadbał Tomasz Słaboszewski.
 

Akcja rozgrywa się w domu starego. Rybak Santiago, skazany na klęskę, odkrywa przed 

swoim młodym przyjacielem niedawne zmagania z marlinem i rekinami. W opowieści akcja 

przeradza się w narastający między nimi konflikt, który odzwierciedla ludzką podświadomość 

w walce o przetrwanie. Ma to szczególny wyraz, gdyż przyroda zyskuje przedmiotowy cha-

rakter, czyli marlin jest bratem, z ptakiem stary rozmawia jak z prawdziwym wędrowcem, 

któremu chciałby pomóc i zawieźć bezpiecznie do portu. Przerażającą walkę z rekinami od-

czytać można jako metaforę przegranej, bo z marlina pozostaje tylko szkielet.  

Dużą rolę w zwiększeniu napięcia pełni odpowiednia, rytmiczna muzyka. Całość spektaklu 

to czuła relacja: Santiago – Manolin, mistrz – uczeń, prezentująca prawdziwy międzyludzki 

dialog – ponadpokoleniowy.  

Spektakl to tak naprawdę dialog między chłopcem a starym. Opowiedziana historia jest re-

trospekcją, czyli wprowadzeniem wcześniejszych zdarzeń, poprzedzających akcję utworu.  
Łucja 

 

 

 

 



         

SYSTEM RATOWNICTWA 
Łańcuch przeżycia 

Współczesny system ratownictwa przypomina łańcuch, a każde działanie, jakie podejmu-

jemy, aby kogoś uratować, to kolejne jego ogniwo. Wszystkie ogniwa łącznie noszą nazwę 

łańcucha przeżycia. W żadnym kraju system ratownictwa nie może sprawnie działać bez 

udziału świadków zdarzenia. Aktywacja systemu i udzielenie pierwszej pomocy poszkodo-

wanemu to obowiązek każdego człowieka. 

Jak działa łańcuch przeżycia? 

  * Sprawdza 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 powo-

duje, że łańcuch przestaje działać (np. oceniono stan osoby potrzebującej pomocy, ale nie 

wezwano pogotowia ratunkowego). Pamiętaj, że ty również możesz stanowić ważne ogniwo 

w łańcuchu przeżycia (np. po zauważeniu wypadku komunikacyjnego jak najszybciej telefo-

nujesz pod  numer 999 lub 112 i opisujesz zdarzenie. 

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. Jadą-

ca na sygnale karetka pogotowia ratunkowego to przykład ogniwa łańcucha przeżycia. Sygna-

ły świetlny i dźwiękowy dają karetce prawo pierwszeństwa w ruchu drogowym, co skraca 

czas jej dotarcia do osoby zagrożonej  (skraca czas pomiędzy ogniwami łańcucha przeżycia).  

Łańcuch przeżycia działa, jeśli sprawne są wszystkie jego ogniwa. Ty również stanowisz 

takie ogniwo. Im krótszy czas pomiędzy ogniwami łańcucha przeżycia, tym większa jego 

skuteczność. I ty możesz stać się ratownikiem. 
Wykonała: Martyna Niedbała i Patrycja Bystrek 

 

List do pedagoga 
Witam! Nie wiem, co robić.. Na początku roku szkolnego nie było żadnych problemów.  

W klasie mam koleżankę, więc nie jestem do końca samotna. Poza tym klasa wydawała się 

spokojna i uczynna. Lecz jak się teraz okazało - jest zupełnie inaczej.  

W tej klasie większość uczniów chodzi na imprezy, zdarza im sie pić alkohol i palić papie-

rosy… Chcę żeby mnie polubili, więc też będę musiała tak robić. W klasie prawie nikt się nie 

uczy, przeszkadzają na lekcji - w tym moja koleżanka, z którą siedzę na każdym przedmiocie. 

A mnie zależy na nauce, bo wiem, jak ciężko jest potem w szkole średniej.  

Nie mogę być aktywna na lekcji, bo zaraz - kujon. Oni są przebojowi, żyją z dnia na dzień. 

Mnie nikt za bardzo nie lubi, przeciwnie do mojej koleżanki. Na lekcjach chce mi się płakać, 

na przerwach i w domu również. I co najgorsze - nie mogę się przenieść do innej klasy. Pro-

szę o pomoc, bo nie wiem, czy wytrzymam psychicznie. 

Zrozpaczona 

Witam! 

Przeciwstawienie się presji klasy to bardzo trudna sprawa. Szczególnie w wieku, kiedy 

przede wszystkim zależy młodemu człowiekowi na akceptacji. Sądzę jednak, że nie powinnaś 

poddawać się ogólnemu trendowi i działać według własnych zasad. Bardzo trudno jest być 

innym w grupie. Nie paliłaś i nie palisz. To jest bardzo duży plus. Gratulacje! Nikotyna i inne 



         

substancje zaburzają rozwój, wpływają na to, jak będziesz wyglądała i czuła się w przyszło-

ści.  

Mimo młodego wieku myślisz przyszłościowo. Jest to bardzo ważne i dobrze, że już teraz 

myślisz o dalszej edukacji. Bycie dobrą w nauce to wielki atut. Będziesz miała szansę na duże 

osiągnięcia w swoim życiu, jeśli nie zrezygnujesz ze swoich postanowień.  

Możesz porozmawiać o tym z rodzicami, powiedzieć im, co czujesz. Także wychowawca 

powinien poznać Twój problem. Może wpłynąć na klasę i pomóc Ci w zaaklimatyzowaniu 

się. Nie musisz czuć się gorsza, bo nie robisz takich rzeczy jak reszta klasy. Dbasz o siebie  

i swoją przyszłość, a to dobrze wróży. Warto zachowywać swoje zasady i nie poddawać się 

większości.  Nie zawsze to, co robi tłum, jest dobre dla jednostki. Myśl o sobie i staraj się 

podejmować decyzje, które będą zgodne z Twoim przekonaniem.   

Pozdrawiam i trzymam za Ciebie kciuki. 
Pedagog 

 

 

„Chcesz krytykować, idź głosować”,  

czyli dlaczego warto brać udział w głosowaniu 
Jak wiecie, każdy z uczniów klas drugich musi wziąć udział w projekcie edukacyjnym  

z danego przedmiotu. Izabela Krupińska, Monika Falba, Aleksandra Wasilewska, Konrad 

Piątkowski, Mateusz Piątkowski, Piotr Ochtabiński i Szymon Czajkowski pod kierownic-

twem p. E. Wierzbickiej przygotowali projekt z WOS-u pod hasłem „Młodzi głosują”. Nasza 

grupa prowadziła akcję, w której zachęcaliśmy ludzi do udziału w wyborach. 

Działania zaczęliśmy od zarejestrowania nas na stronie ceo.org.pl. Wybraliśmy koordy-

natora, który będzie zajmował się nowymi informacjami na stronie. Został nim Piotr Ochta-

biński. Musieliśmy sporządzić harmonogram pracy i podzielić zadania. Tym zajęła się Izabela 

Krupińska. No i pracowaliśmy… Nasze zadania to rozwieszanie plakatów dotyczących wybo-

rów, zrobienie ulotek oraz pisanie artykułów do gazetki, zamieszczenie postępów pracy na 

stronie CEO oraz promowanie latarnika wyborczego – to interaktywne narzędzie interaktyw-

ne, dzięki któremu można lepiej poznać swoje poglądy polityczne oraz porównać je z pro-

gramami poszczególnych kandydatów i ich komitetów wyborczych 

(ww.latarnikwyborczy.pl). 

Prawybory w naszej szkole odbyły się 28 września. Wyniki są już znane: na 166 odda-

nych głosów ważnych było 149. Wygrał Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, na 

drugim miejscu Ruch Palikota, a na trzecim Platforma Obywatelska. 

Pod koniec musieliśmy wysłać wyniki wyborów do CEO. Później napisać sprawozdanie 

z projektu i również je wysłać, wraz ze zdjęciami. Nasz projekt zakończył się 10 października 

wywieszeniem na tablicy ogłoszeń wyników prawyborów.  

My patrioci powinniśmy brać udział w wyborach.  

Ci, na których głosujemy, decydują o wielu sprawach. Każdy głos się liczy, a czasami to 

ten jeden decyduje o wyniku wyborów. Pokazujemy innym, że bierzemy udział w rozwoju 

państwa, miasta i wsi, kto i w jaki sposób nas reprezentuje. Dajemy poparcie tym, którzy we-

dług nas, mają najlepszy program odpowiadający naszym wymaganiom i przekonaniom. Ży-

jemy w państwie demokratycznym, więc wybory traktujemy w kategoriach moralnego i oby-

watelskiego obowiązku.  

Jeżeli chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, trzeba brać odpowiedzialność za to, 

co się dzieje w naszym kraju i wokół nas. Nie wolno nam uchylać się od udziału w wyborach! 
Iza Krupińska kl. IIc 

 

 

 



         

Agatha Christie „Noc i ciemność” 
„Ludzie przyjmują cię takim, jakim się przedstawiasz” 

Ta historia zaczyna się… właściwie nie wiadomo, kiedy, bo „u po-

czątku jest kres”. Kryminał? Nie do końca. Doskonale zaplanowana 

zbrodnia, sprytnie owinięta wątkiem psychologicznym i miłości. 

Anglik Mike Rogers, dwudziestodwuletni kierowca pragnie mieć 

wspaniały dom, zaprojektowany przez znanego architekta - Santonixa 

oraz cudowną żonę. 

Pewnego razu chłopak wałęsał się po ulicy i natknął się na ogło-

szenie o licytacji zabudowanej posesji „Wieże”. Dowiedział się, że 

miejsce to jest przeklęte- tak mówili mieszkańcy - z tego powodu nazwali je Cygańskim 

Gniazdem. Pomimo wszystko Mike pragnął mieć je na własność. Niestety nie był na tyle za-

możny, by je kupić.  

Dwudziestodwulatek przyjechał tu znowu w dzień licytacji. Okazało się, że właścicielką 

została piękna brunetka Elli, w której się zakochał z wzajemnością. Po niedługim czasie wzię-

li ślub. Ellie wyjawia Mikeowi, że jest jedną z najbogatszych amerykanek. Santonix projektu-

je ich dom, a po trzech tygodniach już tam zamieszkują. Pierwszy dzień w nowym domu nie 

kończy się zbyt dobrze. Zostaje zbita szyba, do pomieszczenia wpada kamień z pogróżkami. 

Co jakiś czas Ellie zastrasza cyganka Esther, by się wyprowadziła, bo spadnie na nią nie-

szczęście. Mike i Ellie zawiadamiają policję. Nic to jednak nie pomaga. Ellie bardzo lubiła 

jeździć konno (bierze tabletki, gdyż jest uczulona), i to wtedy zaprzyjaźniła się z sąsiadką  

- Claudią Hardcastle i razem jeździły konno. Ellie była wychowywana przez macochę i za-

mknięta „w złotym kloszu” pod opieką Grety Andersen. 

Kiedy Ellie zachorowała Greta natychmiast się zjawiła i z nimi zamieszkała. 

Pewnego dnia Ellie jedzie na wycieczkę konno ( jak każdego ranka), a Mike do miasta  

z sąsiadem. Mieli się spotkać na mieście. Ellie nie przybywa na umówione spotkanie. Po kil-

ku godzinach poszukiwań zostaje znaleziona nieżywa w lesie. Mike zostaje spadkobiercą. Jest 

załamany stratą żony; ciężko sobie radzi z fortuną i „sercem”. Greta zostaje z nim i mu poma-

ga. 

Sprawdź, co jest przyczyną śmierci Ellie. Może przeklęte Cygańskie Gniazdo? Zakończe-

nie na pewno będzie niespodziewane, jak zawsze w książkach Agathy Christie. Przeczytaj 

książkę i daj się zaskoczyć. „Jedni się rodzą dla radości. Inni dla nocy i ciemności.” 
Iza Krupińska kl. IIc 

 

----------------------------------------------- 
 

Karniewo, 10.10.2011r. 

Kochany pamiętniczku! 

Dopiero październik, więc cały rok nauki jeszcze przed nami. Trzecie klasy – egzaminy, 

drugie – wcale nie lepiej, bo próbne egzaminy, no a pierwsze – „Test na wejściu”. Nowi po-

znają szkołę i nauczycieli. Zawierają nowe znajomości.  

Nauczyciele lubią pisać kolorem czerwonym i to same dobre oceny. Przejdźmy jednak do 

sedna. Nie chodzi mi tu o nauczycieli lub o zajęcia, tylko o nas samych. Ciągłe bójki między 

chłopakami. O co, a raczej o kogo? Czyżby jedna dziewczyna zawróciła w głowach kilku 

chłopcom. Uuu... znając życie, będzie plota. Podobno co druga dziewczyna według płci 

brzydkiej, cytuję: „Głupia”, więc to niemożliwe. 

Przerwa, dzień jak co dzień, długa przerwa – a tu spokojnym krokiem zakrada się pani Pa-

stewka… i puff, nie ma plecaków. Spokojnie, nie bój się, zawsze się znajdują, tyle że w poko-

ju nauczycielskim. 



         

Nasi kochani chłopcy uważają, że: „Bez afery ani rusz”, więc tu kogoś podetną czy ze-

pchną z ławki (w tej sprawie dziewczyny też święte nie są). No, ale jakoś trzeba sobie radzić 

XD. Oj tam, jak coś to dywanik u pani dyrektor czeka. Upss, a czy w tym gabinecie jest dy-

wan? Tego sama nie wiem. 

A te nowe bilety autobusowe, bajeeer nie? 

A i jeszcze ta pierwsza dyskoteka szkolna – 12.10; nareszcie! XD :)  
  Amorek <3 

 

 

Karniewo, 10.10.2011r. 

Mój drogi pamiętniku! 

Może zacznę od tego, że się dziś nie wyspałem. Koło siódmej wstałem z łóżka. Szybko się 

ogarnąłem i wyszedłem do szkoły. Na miejscu okazało się, że nie ma klasowego 

„rozbójnika”, Stefana. Pomyślałem, że to nawet lepiej, bo nie będzie nikomu dokuczał. 

Kiedyś Stefan był inny, na początku roku szkolnego wydawał się miły. Dopiero pierwszy rok 

chodzimy razem, ale po pierwszym tygodniu się zmienił. Zrobił się agresywny. Szybko 

zaprzyjaźniłem się z nowymi kolegami, natomiast jego nikt nie lubił. 

Dziś nauczycielka polskiego oddała zebrane tydzień temu zeszyty. Jako, że nie było 

Stefana, a ja mieszkam najbliżej niego, to dostałem jego zeszyt i miałem mu go odnieść. 

Zrobiłem to zaraz po szkole. Gdy dotarłem na miejsce, zobaczyłem coś dziwnego. Chłopak 

siedział na huśtawce i płakał. Na mój widok speszył się i chciał zakryć rękoma twarz, ale 

stwierdził, że to nie ma sensu. Powiedziałem mu, że przyniosłem zeszyt. Przy okazji 

zapytałem, dlaczego płacze. Odpowiedział, że koło miesiąca temu zdechł mu pies, i właśnie 

myślał o nim. Dodał jeszcze, że zrobił się taki niemiły, bo tylko tak potrafi odreagować stratę 

ulubieńca. To wiele wyjaśnia.  Powiedziałem mu, że strata zwierzaka to nie powód to takiego 

zachowania. Zgodził się ze mną. Obiecał, że postara się zmienić oraz poprosił mnie o to, 

abym nikomu nie mówił o tym, że płakał. Tak też się stało. 

Dzień się już kończy, a ja mam nadzieję, że mój sąsiad się zmieni. Zapamiętałem z tego 

dnia ciekawą rzecz, że jeśli nawet myślimy, że kogoś dobrze znamy, to ten ktoś może mieć 

inne, ukryte oblicze, i że nie wolno nikogo z góry oceniać.  
KubSon 

 

 

Myśli nieuczesane 
 

Wakacje… wakacje i po wakacjach…! No niestety. Rok szkolny się już zaczął i spraw-

dziany, i kartkówki, i odpowiedzi ustne… Zaczyna się: „Do tabli-

cy!” Pierwsze oceny nie są takie złe … jak na razie oczywiście. 

Jeszcze chce się uczyć, tak trochę, a potem to już będzie spanie na 

lekcjach, bo się człowiek nie wysypia w domu. Przynajmniej tak 

jest w moim wypadku.  

Dobrze, że chociaż w wakacje wypoczęłam. Dwa miesiące 

spędziłam u ulubionej cioci w Makowie Mazowieckim i tam po-

znawałam tajemnice robótek na szydełku. Trochę się podszkoli-

łam Opiekowałam się też ukochanym siostrzeńcem i siostrzenicą. Po prostu ‘’kochane dzie-

ciaki’’ Spotykałam się z koleżankami i chodziłyśmy na pizzę i takie inne różności.  

Tydzień przed końcem wakacji, pojechałam nad morze ze zwariowaną rodzinką! Było 

super!!! Codzienne jedzenie w restauracjach i to jeszcze to co się chciało, to się jadło Różne 

rodzaje ryb… mmm, pycha Codzienne chodzenie nad morze i kąpanie się w nim… No, 

naprawdę super!  

 



         

Zbliżają się wybory do samorządu. Ciekawe, kogo wybiorą na przewodniczącego szkoły. 

Tylu kandydatów. Propozycje rozwieszone na tablicach przed pokojem nauczycielskim. Naj-

lepsze są zdjęcia… Dzięki nim na pewno wybierzemy godnego przewodniczącego…  Cho-

ciaż oferty też są kuszące, ale trzeba się dobrze zastanowić Nie będę już zanudzać, chociaż 

pani Wawrzonkowska prosiła o dłuższe artykuły, ale ja nie mam o czym pisać. 
Stokroootka 

 

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

nauczyciele i uczniowie. Każdy miał po trzy głosy. Po ich przeliczeniu okazało się, że naj-

większą ilość uzyskał Piotr Kowalski, na drugim miejscu uplasowała się Martyna Niedbała,  

a na trzecim Martyna Żychowska. Z każdej klasy przeszło dwóch uczniów.  

Następnego dnia, czyli 29 września, odbyło się zebranie do SU. Pod nadzorem pana Rafała 

Witkowskiego wybieraliśmy nowego opiekuna SU na rok 2011/2012. Została nim pani Agata 

Pastewka.  

30 września  wraz z panią Agatą zdecydowaliśmy, kto będzie przewodniczącym, kto za-

stępcą, kto skarbnikiem, kto protokolantem, a kto kronikarzem. Przewodniczącego wybierali-

śmy w drodze tajnego głosowania. Pozostałe funkcje przydzieliliśmy, biorąc pod uwagę pre-

dyspozycje. Przewodniczącą została Martyna Żychowska, zastępcą Piotr Kowalski, skarbni-

kiem Kinga Jackowska, protokolantką Izabela Krupińska, a kronikarzami Milena Mórawska  

i Martyna Tyburzec.  
Iza Krupińska kl. II c 

 

Warsztaty ZZZ 
  

9.09.2011r. cztery uczennice z klas drugich: Monika Falba, Aleksandra Wasilewska, 

Klaudia Rzewnicka  i Justyna Bartosiak wyjechały na warsztaty ZZZ do Rawy Mazowieckiej 

w ramach programu „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe” prowadzonego w naszej szkole. 

O godzinie 12.30  przed szkołę podjechał bus, który miał nas zawieść na miejsce. Po pięciu 

długich godzinach jazdy w końcu dotarliśmy do celu. Po zameldowaniu wszyscy  poszli do 

swoich pokoi, aby się rozpakować. Wtedy mieliśmy czas dla siebie. Około godziny 19.00 

wszyscy poszli na kolację do stołówki. Jedzenie było pyszne. Później spotkaliśmy się na sali 

głównej, w której później odbywały się pokazy. Na początku każdy musiał się przedstawić   

i powiedzieć coś o swojej szkole i nauczycielu, w naszym wypadku o pani Wandzie 

Zaradkiewicz. Jedna z uczestniczek tego programu losowała kolejność wykonywania 

prezentacji. Było dziewięć grup. Nam wypadł numer siódmy.  

Następnego dnia śniadanie było bardzo późno, bo aż o godzinie 10.00. Na sali głównej 

wszyscy usiedli przy swoich stolikach i czekali na swoje pięć minut. Kiedy nadszedł czas na 

nas, byłyśmy trochę zdenerwowane. Na szczęście trema minęła wraz w pierwszym słowem. 

Po wszystkim wybraliśmy się na spacer dookoła jeziora. Niestety nie doszliśmy nawet do 

połowy, bo zabrakło nam sił. Następnie udaliśmy się do restauracji „Klimat”. Tam wszyscy 

się najedli. Po powrocie do hotelu mieliśmy czas dla siebie. Około godziny 20.00 poszliśmy 

do lasu na grilla. Było wspaniale. Pyszne jedzenie i świetna muzyka. Wszyscy się dobrze 

bawili, lecz musieliśmy wracać do hotelu aby się wyspać. W niedzielę od razu po śniadaniu 

spakowaliśmy się  i pojechaliśmy do domu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na zapiekanki. 

Najedzeni i szczęśliwi wróciliśmy do domu. 
 Monika z II c                       

 

 



         

Jak to z drugim miejscem było… 
28 września odbyły się powiatowe zawody w piłce nożnej chłopców z gimnazjum. Po 

zwycięstwie u siebie nasza drużyna udała się na dalszą część turnieju do Krasnosielca. 

Jako 10-osobowa ekipa (Patryk Nowotka, Robert Nosarzewski, Tomasz Nosarzewski, Ja-

kub Przychodzki, Konrad Piątkowski, Paweł Grzelecki, Seweryn Jackowski, Piotr Zając, Ka-

mil Majorkiewicz i Marcin Nosarzewski) i nasz trener p. Waldemar Zając wyruszyliśmy au-

tokarem o godz. 8:30 do Krasnosielca. W turnieju brały udział trzy zespoły : Krasnosielc, 

Szelków i  Karniewo. Pierwszy mecz wygraliśmy 1:0 z gospodarzami, po ciężkiej walce do 

ostatniej sekundy. W następnym meczu z Szelkowem przegraliśmy 2:3 i w najlepszym wy-

padku mogliśmy zająć  drugie miejsce.  

Każda drużyna otrzymała pamiątkowe medale, puchary i dyplomy.   
Kuba 

 

 

Otaczający mnie świat 
 

Witam wszystkich w nowym roku szkolnym :D. Miło było znowu zobaczyć wasze twarze 

po dwóch ( mam nadzieję, że udanych) miesiącach przerwy. 

Może trochę o pogodzie w wakacje. Niestety, w tym roku w przeciwieństwie do ubiegłego, 

nie było zbyt pięknie.  Jeśli już się pojawiło słońce, to tylko na kilka dni. A w pierwszej po-

łowie lipca za oknem dostrzegałam tylko deszczowe chmury. Myślałam, że to się nigdy nie 

skończy, ale na szczęście nie miałam racji. Jeszcze pamiętam nowe przysłowie: „Lipiec ple-

cień bo przeplata, trochę zimy trochę lata.” Jednym zdaniem piękną jesień mieliśmy tego lata. 

Teraz wrzesień: raz lepiej, raz gorzej. Rano strasznie zimno, a później zazwyczaj robi się 

cieplej. Niestety nie zawsze... Tymczasem nasi  wuefiści i tak każą nam chodzić ćwiczyć na 

dworze.  

Dziś, czyli 24 września jest cieplutko. Oby tak zostało jak najdłużej… Rano widziałam od-

latujące bociany. Szanse na dobrą pogodę niestety nie są zbyt wielkie . Tym bardziej, że 

wczoraj mieliśmy 23 września, czyli pierwszy dzień jesieni… Ale wiara czyni cuda, więc 

wierzmy w to, że ujrzymy jeszcze kilka razy słońce w tym roku.  

Strasznie podoba mi się dźwięk wydawany przez latające nad naszą szkołą  wrony.   
Pogodynka II b 

 

Z Michałem przez świat… 
Olimp 

 

Olimp to najwyższa góra Grecji. Ma 2917 m n.p.m. Jest 

kojarzona z mitologią i bogami greckimi. Leży u brzegu 

morza egejskiego na południe od Macedonii. Otacza go 

wąwóz Mavrolongos. W 1938 roku utworzono tu park naro-

dowy o powierzchni 4000ha. Góra zaczęła się formować 70-

80 mln lat temu. Tworzące ją skały niszczały, przez co mają strome i niebezpieczne zbocza. 

W zimę pokrywa ją gruba warstwa śniegu a latem oplata mgła. Występują tu częste opady 

deszczu. Na jej zboczach rośnie ponad 1700 gatunków roślin. Do 700 m n.p.m. występują 

krzewy poziomkowe, wyższe partie porastają hale i las iglasty. Według mitologii greckiej na 

Olimpie zasiadali bogowie, w tym Zeus ojciec wszystkich bogów.        
Misiek 

 



         

CIEKAWOSTKI O NASZEJ SZKOLE 
 

W naszej szkole jest: 

 176 uczniów – 97 dziewcząt, 76 chłopców; 

 21 nauczycieli – 18 kobiet, 3 mężczyzn; 

 8 klas; 

 5 woźnych; 

 11 sal lekcyjnych; 

 12 łazienek. 

 

Przewodniczącymi poszczególnych klas są: 

 I a – Adrian Lelewski, 

 I b – Alicja Karczewska, 

 I c – Piotr Zając, 

 II a – Małgorzata Morawska, 

 II b – Natalia Napiórkowska, 

 II c – Izabela Krupińska, 

 III a – Dorota Grzeszczak, 

 III b – Martyna Żychowska. 

 

Liczba uczniów w każdej klasie: 

 I a – 18, 

 I b – 19, 

 I c – 18, 

 II a – 21, 

 II b – 22, 

 II c – 23, 

 III a – 26, 

 III b – 26. 

 

Ważne pomieszczenia: 

 gabinet pani pedagog – tu zawsze można wyjaśnić trudne sprawy, 

 gabinet pani dyrektor i pani wice dyrektor – można uzyskać różne informacje i pomoc 

w każdej sytuacji, 

 pokój nauczycielski – miejsce odpoczynku dla zmęczonych nauczycieli, 

 świetlica – relaks, 

 stołówka – miejsce spożywania posiłków, 

 każda sala lekcyjna – miejsce zdobywanie wiedzy, 

 sekretariat – tam odbieramy bilety. 

 

Patronem naszej szkoły jest: 

papież Jan Paweł II – przed wejściem do budynku znajduje się jego popiersie,  

w środku budynku jest portret. 

Informacje o pedagogu szkolnym: 

 pedagogiem jest pani Agata Pastewka, 

 regularną opieką pedagoga zostało objętych około 25 osób w szkole, każdy uczeń mo-

że tu liczyć na wsparcie, 

 jest tylko jeden gabinet, do którego z najniższego punktu szkoły prowadzi 65 schod-

ków, 

 w gabinecie są trzy okna,  



         

 fotele są żółte i granatowe (ulubione kolory pani Pastewki ). 

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, rady może przyjść do pedagoga.  

 

Poza tym każdy, kto: 

 czuje, że nikt go nie rozumie, jest samotny; 

 nie potrafi porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielem; 

 ma problemy rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; 

 chce podzielić się swoją radością, sukcesem; 

 chciałby pomóc innym, ale nie wie, w jaki sposób; 

 ma ciekawe pomysły i chce o nich porozmawiać – tu może liczyć na wsparcie. 

 
Julita, Łucja, Kinga, Ola i Małgosia z kl. II b  

 

Świat liczb 

Ciekawostki o Janie Pawle II 
 Urodził się 18 maja 1920 r.  

 W wadowickiej parafii, Lolek codziennie o 6
00

 rano służył do Mszy świętej  

i modlił się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 

 W pierwszym roku na Uniwersytecie Wojtyła zapisał się od razu na 36 godzin, cho-

ciaż studentów pierwszego roku obowiązywało tylko 10 godzin zajęć tygodniowo. 

 1 listopada1944 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

 W 1958r. został biskupem pomocniczym krakowskim. 

 W 1964r.  został mianowany arcybiskupem metropolitą Krakowskim. 

 16 listopada 1978r. został wybrany następcą św. Piotra. 

 Napisał 14 encyklik, 5 książek. 

 2 kwietnia 2005 r. o  godzinie 21:17 umiera. Są dwa źródła, które podają informacje  

o ostatnich słowach Jana Pawła II. Jedno twierdzi, że było to „Amen” - tuż przed 

śmiercią. Drugie natomiast mówi, że papież około godziny 15:30 wypowiedział słowa 

„Pozwólcie mi iść do domu Ojca”, po czym zapadł w śpiączkę. 

 Posługa Jana Pawła II trwała dokładnie 26 lat 5 miesięcy i 17 dni. 

 Biegle władał siedmioma językami: włoskim, hiszpańskim, angielskim, łacińskim, 

francuskim, niemieckim i rosyjskim. 
Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


