
   

  

 

 

 

Rozmowa z Panią 

Karoliną Pośpiech 
 

„Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki…” 

Marta Jakubiak: Na początek proszę powiedzieć kilka słów  

o sobie. 

Pani Karolina Pośpiech: Mam 26 lat, mieszkam w Gołyminie-

Ośrodku. W szkole jako nauczyciel pracuję już trzeci rok. Do tej 

pory pracowałam w Szkole Podstawowej w Karniewie jako nauczyciel wychowania fizycznego. 

M. J.: Jaką funkcję pełni Pani w naszej szkole? 
P. K. P.: W gimnazjum prowadzę zajęcia rewalidacyjne. Moją rolą jest wspieranie niektórych 

uczniów, pomoc im w nauce oraz w rozwiązywaniu problemów. 

M. J.: Od września podjęła Pani pracę w naszej szkole. Proszę przedstawić nam swoje spo-

strzeżenia. 
P. K. P.: Panuje tu przyjazna atmosfera, która pozwoliła mi w krótkim czasie wdrożyć się w wasze 

środowisko. Szkoła jest bardzo zadbana, i jak już zdążyłam się zorientować, troszczą się o nią nie 

tylko nauczyciele i pracownicy szkoły, również sami uczniowie.  

M. J.: Z tego co wiemy, ukończyła Pani oligofrenopedagogikę. Co to jest? 

P. K. P.: Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki zajmujący się wychowaniem i nauczaniem 

osób mających trudności w przyswajaniu wiedzy oraz odnalezieniu się w środowisku. Przedmiotem 

jest proces rewalidacji ucznia obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w spo-

łeczeństwie. 

M. J.: Proszę wytłumaczyć nam, czym można się zajmować po ukończeniu takich studiów? 
P. K. P.: Po ukończeniu oligofrenopedagogiki można pracować w szkole specjalnej, w klasach in-

tegracyjnych oraz prowadzić zajęcia rewalidacyjne w szkołach ogólnodostępnych.  

M. J.: Jak wspomina Pani swoje lata szkolne? 
P. K. P.: Szkolne lata, bardzo dobrze. Myślę, że to najważniejszy okres życia. Zdobywamy wtedy 

ogrom wiedzy, wybieramy swoją drogę życiową. Rozwijamy swoje pasje i zainteresowania. Pozna-

jemy ludzi, z którymi utrzymujemy kontakt jako osoby dorosłe. 

R. Ż.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

P. K. P.: Wolny czas spędzam aktywnie, jeżdżę na rowerze, rolkach, chodzę na basen. Lubię spo-

tykać się ze znajomymi, chodzić do kina. 

M. J.: Jakie cechy ceni Pani u ludzi? 
P. K. P.: Jest wiele cech, które cenię u ludzi, ale najważniejszą z nich jest uczciwość. 

M. J.: Czy mogłaby Pani zdradzić nam swoje marzenia? 
P. K. P.: Mam wiele marzeń związanych z codziennym życiem, ale myślę, że najważniejsze jest 

robić zawsze to, co się lubi, realizować się w życiu i być szczęśliwą. 

M. J.: Niedawno były wakacje. Jak je Pani spędziła? 
P. K. P.: Wakacje minęły mi bardzo szybko, głównie spędzałam je w domu, ale byłam również nad 

naszym morzem. 

M. J.: Czego nam Pani życzy na ten rok szkolny? 

P. K. P.: Życzę Wam wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów, osiągnięcia jak najlep-

szych wyników w nauce oraz spotykania na swojej drodze samych życzliwych i pomocnych ludzi. 

Wywiad przeprowadziła Marta Jakubiak z kl. Ib 

 



   

  

 

Niepełnosprawność 
W Polsce według ostatniego narodowego spisu powszechnego 14,3 procent ludności kraju to 

osoby niepełnosprawne. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepełno-

sprawną lub za taką się uważa. 

Definicja niepełnosprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno sprecyzować. W życiu każ-

dego człowieka pojawiają się momenty mniejszych lub większych możliwości czy też ograniczeń 

fizycznych. To, co obecnie jest dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do poko-

nania. Pomijając dysfunkcje z powodów nieszczęśliwych wypadków, jest wiele przyczyn pogłębia-

nia się wraz z wiekiem niepełnosprawności i dysfunkcji. Wbrew obiegowym opiniom, niepełno-

sprawność jest brakiem przystosowania funkcji danego organizmu do warunków, w jakich się znaj-

duje. 

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): 

„Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności 

funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego 

funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki 

zewnętrzne”. 

Osoba niepełnosprawna to człowiek, który w pewnej dziedzinie ma specjalne potrzeby, poza tym 

jest zwyczajnym człowiekiem. Nie należy postrzegać go i traktować przez pryzmat niepełnospraw-

ności. Niepełnosprawność nie powinna być powodem odrzucenia ani nagradzania. 

Pamiętajmy, że osobą niepełnosprawną możemy stać się w każdym momencie i na każdym 

etapie naszego życia 

Karolina Pośpiech 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013/2014 
We wrześniu odbyły się wybory do samorządu. Każda klasa miała wybrać 3 osoby, które 

startowały w wyborach. Członkowie zeszłorocznego samorządu przygotowali głosowanie. 

Proszono poszczególne klasy, aby oddały anonimowe głosy na 3 uczniów ze wszystkich 

kandydatów. Wyniki zostały ogłoszone już tego samego dnia. Po wyborach odbyło się spotkanie 

nowego samorządu, aby wybrać opiekuna, którym już drugi raz z rzędu została pani Magdalena 

Chojnowska. Oto lista tych, którzy będą pracować w roku szkolnym 2013/2014: 

Klasa  Ia 

Ewelina Drejka – I kronikarz 

Damian Gregorczyk  

Klasa Ib 

Aneta Kuczyńska – I osoba odpowiedzialna za tablicę ogłoszeń  

Grzegorz Bystrek – I fotograf 

Klasa IIa 

Paweł Gorczyński 

Marcin Herbich 

Klasa IIb 

Monika Pyra - skarbnik 

Justyna Krupińska – przewodnicząca szkoły, protokolant 

Klasa IIc 

Katarzyna Kowalska – II osoba odpowiedzialna za tablicę ogłoszeń 

Michał Napiórkowski 



   

  

Klasa IIIa 

Edyta Tyburzec – II kronikarz 

Aneta Sitkiewicz – osoba odpowiedzialna za stronę internetową 

Klasa IIIb 

Cezary Wiśniewski  

Piotr Matusiak – II fotograf 

Klasa IIIc 

Kamil Majorkiewicz – zastępca przewodniczącej 

Paweł Kuczyński 
Milena Mórawska IIIc 

 

 

HUMOR 
Jasiu wieczorem biegnie do taty i mówi:  

- Tato, tato dom nam się pali!  

- Synku, uciekaj szybko z domu, tylko cicho, żebyś matki nie obudził. 

 

 

 

Co daje praca w Samorządzie Uczniowskim? 
Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie in-

teresów  społeczności szkolnej, rozwiązywanie problemów 

uczniów i urozmaicanie życia szkoły poprzez organizowanie róż-

nych akcji i imprez okolicznościowych. 

Praca w SU daje mi ogromną satysfakcję. Bierzemy udział w 

wielu akcjach charytatywnych, np. zbiórka płyt CD i DVD. Zaw-

sze staramy się podarować choć trochę ciepła potrzebującym.  

W ubiegłym roku zebraliśmy najpotrzebniejsze przybory szkolne i 

podarowaliśmy je dzieciom z Domu Dziecka w Ostrołęce. Myślę, 

że w tym roku zorganizujemy podobną akcję. W samorządzie na 

pewno mogę realizować własne, ciekawe pomysły i dzielić się nimi z innymi. Uczę się pracy  

w grupie i niesienia pomocy. 

Uważam, że każdy na tym właśnie polu powinien spróbować swoich sił. To nie boli, a daje wiele 

radości.  

Julka 
 

Wakacyjnych wspomnień czar… 
17 lipca 2013 roku 

Co to był za dzień… Opalanie się w ogrodzie, taniec w deszczu i śpiewanie kołysanek. Ale może 

zacznę od początku… 

Gdy wstałam rano wiedziałam, że coś musi się zdarzyć. Po śniadaniu pobiegłam do Kamili, po-

tem ustalałyśmy, co będziemy robić. Było tak strasznie gorąco, że rozłożyłyśmy w ogrodzie leżaki  

i po chwili obydwie zasnęłyśmy. Zbudziły nas głośnie grzmoty i błyskawice. Nie zdążyłyśmy do-

biec do domu, a już lało jak z cebra. Poszłyśmy na spacer – w czasie burzy. Mimo strasznych bły-

skawic i ulewy nie bałyśmy się. Zaczęłyśmy tańczyć i bawić się w najlepsze. Gdy przestało padać i 

wysuszyłyśmy ubrania, poszłyśmy się przejść. Już z drogi było słychać płacz dziecka, pobiegłyśmy 

do domu mojego starszego brata i okazało się, że to dwuletnia Ula nie chce iść spać. Jako wspaniała 

ciocia wraz z Kamilą podjęłam się trudnego zadania położenia Uli spać. Przestała płakać i to już był 



   

  

duży sukces, jednak zasnąć nie chciała. Kamila zaproponowała zaśpiewanie kołysanki i … po pię-

ciu minutach Uleńka słodko chrapała, a ja zaczęłam się zastanawiam, czy aż tak strasznie śpie-

wam… Potem odprowadziłam przyjaciółkę i bardzo zmęczona poszłam spać. 

Był to najlepszy dzień minionych wakacji. Gdy go wspominam, uśmiech pojawia się na mojej 

twarzy. 

Dominika 
 

 
Wrażenia pierwszoklasisty 

 

Gimnazjum, do którego uczęszczam, jest dużo większe od szkoły podstawowej. Do każdego 

przedmiotu jest klasa z odpowiednim wyposażeniem. Najbardziej przeraziło mnie właśnie wiele 

nowych przedmiotów. Bałam się, że  sprawią mi trudności. 

Mam nowych nauczycieli. Do mojej klasy doszło czworo nieznanych uczniów. W tej szkole po-

doba mi się, że w czasie przerw można posłuchać muzyki. Na pochwałę zasługuje też dobre prospe-

rujący sklepik szkolny i bogato wyposażona biblioteka.  

Moje przeczucia były błędne. Nowe przedmioty okazały się nie aż tak trudne. Wszystko zaczy-

namy od podstaw. Czuję, że dam radę. 

Karolina Ickiewicz, klasa Ia 
 

Przez całe wakacje zastanawiałam się, jak nauczyciele w gimnazjum oceniają. Oczywiście przez 

cały czas boję się, że nie dam sobie rady, ale nie jest tak źle. Nauczyciele są dla nas wyrozumieli 

 i mili. Także uczniowie – podpowiedzą, gdzie jest jakaś klasa lub nauczyciel. Z każdym dniem jest 

coraz lepiej. Cieszę się, że nie zostaliśmy rozdzieleni, tylko dołączyli uczniowie ze Szwelic  

i Romanowa. Zresztą chyba nie tylko ja jestem zadowolona ze szkoły.  

Chwilami chciałabym wrócić do podstawówki, ponieważ było mniej przedmiotów. Jestem 

zadowolona, że w tak krótkim czasie odbyła się pierwsza wycieczka (do Nadleśnictwa Pułtusk). 

Mam nadzieję, że nie będzie gorzej niż jest obecnie. 

Aneta Szwejk, kl. I a 
 

Niedawno skończyły się wakacje. Trzeba było pożegnać się z latem i powitać szkołę. Kiedy 

pierwszego września weszłam do budynku, poczułam lekki strach. Byłam na górnym korytarzu,  

a w mojej głowie co chwila pojawiały się nowe pytania: Jaka jest pierwsza lekcja? Gdzie jest moja 

klasa? W której sali będę przebywać następne 45 minut? Wszystko wydawało mi się takie dziwne  

i tajemnicze. Po korytarzu chodzili jacyś uczniowie i nauczyciele. Doszło wiele nieznanych mi 

wcześniej przedmiotów: chemia, fizyka i geografia oraz język.  

Zrozumiałam, że będzie o wiele więcej nauki. Czeka mnie sporo pracy. Przygotowałam się na 

więcej prac domowych, sprawdzianów i kartkówek. Tylko czy sobie poradzę?  Z drugiej strony  

w gimnazjum dostrzegłam dużo plusów jak np. muzykę w czasie przerw, szczęśliwy numerek oraz 

więcej dyskotek. Jestem przekonana, że dam sobie radę! 

Klaudia Wicher kl. Ia 
 

 

 
Myśli nieuczesane 



   

  

Jestem jedną z nowych gimnazjalistek, choć muszę przyznać, że 

nie do końca cieszyłam się ze zmiany szkoły. Po prostu się bałam. 

Strach przed zmianami był duży, a nawet ogromny. Po Dniu Otwar-

tym miałam jeszcze większy mętlik w głowie, zapamiętałam tylko to, 

gdzie jest hala sportowa. Wszystko wyglądało na takie straszne. Te-

raz, pod koniec pierwszego miesiąca mogę powiedzieć, że „Nie taki 

diabeł straszny, jak go malują”. Bardzo pomocne w tym czasie było dla mnie wsparcie, jakiego do-

znałam od starszych koleżanek i kolegów. Jestem im za to, naprawdę, bardzo wdzięczna. I cóż wię-

cej mogę napisać? Cieszę się, że tu jestem  

Dominika Łachmańska, kl. Ib 
◦●●◦ 

Nasza wycieczka 
20 września 2013r. uczniowie z Ia i IIb wyjechali na wy-

cieczkę do Nadleśnictwa Pułtusk. Naszymi opiekunami byli: p. 

Agata Pastewka, p. Zenona Żychowska, p. Ewa Balińska i p. 

Waldemar Zając. 

Kiedy wyszliśmy z autokaru, czekał już na nas przewodnik - 

pan Andrzej Gadomski. Następnie udaliśmy się w stronę ścieżki 

edukacyjnej. Przewodnik zapoznał nas  z regulaminem lasu. 

Mieliśmy do wykonania zadanie polegające na odnalezieniu  

rzeczy, które znajdowały się na rysunkach. Dość trudne zadanie, 

ale rywalizacja między klasami była uczciwa. Po znalezieniu dobrze ukrytych przedmiotów poszli-

śmy dalej. Następnie pan leśniczy zapoznał nas z kolejnymi informacjami dotyczącymi lasu. Po 

chwili dotarliśmy do miejsca rozstrzygnięcia konkursu.  

W drodze powrotnej pan zerwał kilka roślin, których nazwy mieliśmy odszukać na tablicach in-

formacyjnych. Przy autokarze przewodnik rozdał osobom, które odnalazły te nazwy, nagrody 

książkowe. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał ołówek i breloczek do kluczy. Po trzygodzinnym 

marszu zmęczeni, ale szczęśliwi wsiedliśmy do autobusu i wróciliśmy do szkoły. 

Naszym zdaniem wycieczka była interesująca, dzięki niej poznaliśmy wiele ciekawych i waż-

nych informacji o przyrodzie. 

Alicja Czarnecka, Natalia Ogonowska 
 

 

 
Co się działo na Olimpie, 

czyli otrzęsiny pierwszych klas 
16 października 2013r. obchodziliśmy Święto Szkoły. Tego dnia odbyły się również otrzęsiny pierwszych klas. 

Ale wszystko po kolei… 

Szukamy scenariusza 

Inicjatorem i organizatorem otrzęsin był Samorząd Uczniowski. Już pod koniec września zaczę-

liśmy dobierać scenariusz. Żmudne zadanie, ale jak trzeba, to trzeba. Przejrzeliśmy kilka propozy-

cji. Żadna nie pasuje. Szukamy dalej… W końcu znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Olimp, to jest 

to!  Przydzieliliśmy role i ruszamy do Grecji.  

Próby… 

Aby osiągnąć wymarzony cel, trzeba trenować. I tak też robiliśmy. Musieliśmy ubrać się w an-

tyczne stroje. Pierwsza próba ze strojami… Kupa śmiechu.  Wyglądaliśmy bardzo śmiesznie. Ale 

to nic w porównaniu z tym, gdy dowiedzieliśmy się, że musimy być… boso, a boginie w lokach… 

Nasuwało nam się wtedy jedno stwierdzenie: „To będzie porażka”.  



   

  

Mimo to wszyscy sumiennie pracowali. Staraliśmy się, aby wypadło jak najlepiej. 

Nadszedł czas na próbę generalną. Wypadła dobrze… chyba.   

3,2,1… Zaczynamy! 

Adrenalina poszła w górę. Co jak się pomylimy? Nie, nie dopuszczamy takiej myśli do głowy. 

Będzie dobrze. Musi być.  

Bogowie zajęli swoje miejsce na Olimpie. Jako pierwsza wyszła Afrodyta. Przywitała wszyst-

kich zebranych, a w szczególności klasy pierwsze. W jury zasiadła: p. Agata Pastewka, p. Katarzy-

na Bruździak oraz p. Ewa Balińska. Malarze zabrali się do pracy. Musieli wykonać jak najzabaw-

niejszy makijaż przy użyciu farb.  

Apollo 

Opiekun sztuki, piękna i poezji zabronił kotom chodzić w dżinsach i zakładać obcisłych bluzek. 

W związku z tym projektanci z każdej klasy przy pomocy bibuły, papieru toaletowego oraz taśmy 

klejącej musieli ubrać portret gimnazjalisty w antyczne szaty. Zadanie nie należało do najprost-

szych, ale wykonali je wyśmienicie.  

Posejdon 

W tej konkurencji udział brał gospodarz klasy wraz z zastępcą. Posejdon zakrył zastępcy gospo-

darza oczy. Na tablicy był narysowany labirynt. Gospodarz klasy prowadził tak zastępcę, by ten nie 

dotknął mazakiem krawędzi drogi. Czekał na nich skarb – lizak dla każdego uczestnika. 

Atena 

Atena, bogini mądrości, przetestowała mądre głowy pierwszaków. Zaskoczyła ich podchwytliwymi 

pytaniami. Jednak oni nie poddali się tak łatwo. Na większość pytań odpowiedzieli poprawnie. 

Terpsychore 

Jedna z muz Apolla, która kocha taniec, kazała, by miss i mister zatańczyli do piosenki w rytmie 

disco-polo. Ileż było śmiechu, gdy z klasy Ib wyszło dwóch chłopców.  Obydwie pary tańczyły 

bardzo zabawnie. 

Herkules 

Nadszedł czas na zmagania sprawnościowe. Nasi sportowcy musieli pokonać slalom z pleca-

kiem, w którym znajdowały się szkolne niezbędniki, m.in. szczotka, ręcznik papierowy, zeszyt, 

piórnik, buty na zmianę.  

Na początku biegli po ławce, następnie musieli przełożyć szarfę przez siebie. Potem ślizgali się 

pod ławką, a pod koniec jedna osoba wzięła drugą „na barana”, trzeba było okrążyć pachołek i wró-

cić. Ostatnia rozgrywka polegała na skakaniu na dużej piłce. Nie było to zadanie łatwe, lecz nasze 

koleżanki i koledzy wykazali się niezwykłą sprawnością. 

Erato i Kallipoe  

Dwie siostry, które kochają muzykę sprawdziły talenty wokalne pierwszaków, którzy sami lo-

sowali utwory. I tak klasa Ia wylosowała piosenkę pt. „Za każdą chwilę”, a klasa Ib „Bujaj się”. 

Śmiało mogę stwierdzić, że rosną nam przyszli piosenkarze.  

Koniec 

Nasi młodsi koledzy i koleżanki udowodnili, że zasługują, by wstąpić w mury naszego gimna-

zjum. Ich ostatnie zadanie polegało na złożeniu zabawnej przysięgi. W nagrodę każda klasa otrzy-

mała certyfikaty wstępu do gimna-

zjum oraz 3 dni bez pytania (termin do 

uzgodnienia z wy- chowawcą). Gratu-

lujemy! 

Julka 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

Am 16. Oktober haben wir uns 
an Johannes Paul II erinnert… 

18. Mai 1920 in Wadowice in Polen geboren 

† 2. April 2005 in Rom gestorben 

Johannes Paul II. unternahm in seiner Amtszeit 103 Auslandsreisen, er 

reiste 247.613 Kilometer, also mehr als sechs Mal um den Erdball, und 

besuchte 130 Staaten. Als erster Papst überhaupt besuchte Johannes Paul 

II. 1986 ein jüdisches Gotteshaus, die Große Synagoge in Rom. 

Johannes Paul II. wurde am 1. Mai 2011 bei einer feierlichen Messe auf 

dem Petersplatz in Rom durch seinen Nachfolger, Papst Benedikt VI., seliggesprochen und an-

schließend in die Kapelle von Sebastian umgebettet. 

„Sensu życiu nadaje miłość. Tylko ten, kto umie kochać aż do zapomnienia o so-

bie, by oddać się bratu, realizuje w pełni swoje życie  
i daje najwyższy wyraz wartości swojego ziemskiego istnienia.” 

„Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, 

aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności… W rę-
ce Twoje, Panie polecam ducha mojego.” 

Die deutschsprachigen Staaten 
DEUTSCHLAND 

Deutschland liegt im Westen von Europa und hat ungefähr 80 Millionen Einwohner. Alle sprechen 

Deutsch. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und liegt im Osten. Andere große Städte sind: 

Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Hannover und Dres-

den. Die Nationalfahne ist schwarz – rot – gelb. 

ÖSTERREICH  

Österreich ist eine Republik. Das Land liegt in der Mitte Europas und hat ungefähr als sieben Milli-

onen Einwohner. Ungefähr 99% sprechen Deutsch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und liegt 

im Osten. Andere große Städte sind: Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Die Nationalfahne ist rot 

– weiß – rot. 

DIE SCHWEIZ 

Die Schweiz liegt im Westen von Europa und hat ungefähr als sechs Millionen Einwohner. 75% 

sprechen Deutsch, 20% Französisch, 4% Italienisch, 1% Rätoromanisch. Bern ist sie Hauptstadt der 

Schweiz und liegt im Westen. Andere große Städte sind: Basel, Zürich, Genf und Luzern. Die Nati-

onalfahne ist rot und hat ein weißes Kreuz in der Mitte. 

 

 

 

Kim dla mnie jest Jan Paweł II? 
Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły. Ale co ma z nami wspólnego? Z jednej strony był gło-

wą Kościoła, więc dla ludzi innych wyznań nie jest taki ważny. Z drugiej natomiast w dalszym cią-

gu jest wzorem dobrego człowieka. 



   

  

Przecież papież to taki sam człowiek jak każdy inny. Tak samo zimą marzły mu stopy, a jesienią 

wiatr rozwiewał włosy. On tak samo myślał, czuł, kochał, pracował. Tylko że miał coś wyjątkowe-

go – powołanie. 

Chociaż – czy to jest coś wyjątkowego? Każdy z nas ma w sobie powołanie. Tylko nie każdy po-

trafi je w sobie znaleźć. Karol Wojtyła znalazł, my też szukajmy.  

Czego możemy się od Niego nauczyć? 
Na pewno pomagania innym, takiego życia, żeby nikogo nie ranić i wlewać otuchę w serca 

bliźnich, nawet zwykłą rozmową. Bo szczera rozmowa pomaga spojrzeć na swoje życie obiektyw-

nie, daje poczucie, że nie jesteśmy sami, dodaje sił.  

Na pewno wierności i zaufania. Karol Wojtyła zaufał Bogu, uwierzył, że On mu pomoże we 

wszystkim, wskaże właściwą drogę i będzie go strzegł. I dlatego, że mu zaufał, wygrał. 

Ale nie tylko ufać Bogu, także ludziom. Są ludzie źli i nikczemni, którzy zdepczą każdą drogą 

dla nas prawdę, zdradzą największą tajemnicę bez cienia skruchy. Ale są też ludzie godni zaufania, 

którzy nade wszystko cenią szczerą przyjaźń, którzy nigdy nie zdradzą i będą dotrzymywać obiet-

nic. I tych drugich należy szukać. 

Na pewno kochać. Papież – Polak kochał tak samo ludzi, jak i Boga. Okazywał tę miłość na 

każdym kroku – błogosławiąc dzieci, modląc się, przemawiając do wiernych. 

Czego jeszcze? 

Myślę, że ducha walki i wytrwałości w dążeniu do celu, co z pewnością Jan Paweł II posiadał i 

okazywał podczas pielgrzymek po Polsce. To on namawiał ludzi, żeby nie poddawali się komuni-

stom, chciał, żeby jego rodakom żyło się lepiej. Omal nie  przypłacił tego życiem. 13 maja 1981 

doszło do zamachu na życie Jana Pawła II, ponieważ przedstawiciele komunistycznych służb spe-

cjalnych obawiali się jego wpływu na rozwój ruchów wolnościowych w krajach podległych ZSSR, 

więc zlecili postrzelić go tureckiemu zamachowcowi. Co prawda udało się uratować papieża, , jed-

nak od tego czasu znacznie podupadł na zdrowiu. 

Jan Paweł II dawał przykład życzliwości i tolerancji wobec innych kultur. To Karol Wojtyła 

był pierwszym papieżem – pielgrzymem, spotykał się z ludźmi innych narodowości na Światowych 

Dniach Młodzieży, jako pierwszy odwiedził synagogę, spotykał się z muzułmanami i buddystami 

na spotkaniach ekumenicznych. 

Jan Paweł II był wspaniałym człowiekiem. I wciąż jest wzorem. Niektórzy ludzie podkreślają to na 

każdym kroku, dlatego nam, gimnazjalistom, może wyda wać się to czczą gadaniną, ale Karol Woj-

tyła naprawdę ukazał swoim postępowaniem jak pięknie żyć, kochać świat, wszystko, co w nim jest 

i jego Stwórcę. Czy to nie to jest sensem życia? Bo pamiętajmy, życie nie należy do nas. To nie jest 

prezent, lecz pożyczka. Żyjmy więc w miłości i szacunku do siebie. 

Ola Rzewnicka, kl. IIa 
 

 

 
Szczęście w nieszczęściu 

Bójka chłopców zakończona pomocą przyjaciela ofiary. 
7 września odwiedziłam park w pobliskiej miejscowości. Nigdy nie pomyślałabym, że mój wyjazd zakończy się 

tak niemiło... 

Pogoda pod psem... 

Poprzedniego dnia chciałam wybrać się do parku. Ale co zrobić, pogoda zmienną jest. Miałam 

więc więcej czasu, aby dobrze przemyśleć plan wycieczki. 

Następnego poranka byłam już na miejscu. Siedziałam na ławce i cieszyłam się z pogodnego 

dnia. Nie byłam zdziwiona tym, że tak wielu ludzi miało takie same plany jak ja. Nie, chociaż w 

połowie takie same...Po długim oczekiwaniu wreszcie „dostałam” pogodę, jaką chciałam.  

I co ja mam zrobić!? 



   

  

Po spotkaniu z koleżankami ponownie chciałam wrócić na ławeczkę w parku. Dochodząc do 

„mojego miejsca”, zobaczyłam, że jest zajęta.  

-Cóż, trzeba znaleźć sobie inną ławkę. Chociaż na pewien czas. - pomyślałam. 

Tymczasem obserwowałam chłopaka, który mnie podsiadł. Wyglądał na szesnastolatka. 

Zapewne czekał na kogoś. W naszą stronę zbliżała się grupa chłopaków. Wiem, że nie ocenia się po 

wyglądzie, ale „takich” łatwo rozpoznać. Podeszli do nastolatka. Byłam pewna, że to nie na nich 

czekał. Uznałam, że może za szybko wyciągnęłam wnioski o grupie chłopaków. Ale już po chwili 

zmieniałam zdanie... Jeden z bandy zaczął brutalnie popychać szesnastolatka. Pozostali  „rzucali 

mięsem” i głośno krzyczeli: „Mocniej!”, „Przecież to frajer!”. Kolega napastnika miał coś 

schowane pod bluzą. Miałam złe przeczucia. Biedny chłopak był w szoku, pewnie nie większym 

niż ja. Wtem napastnik mocno uderzył go w brzuch. Przepychanka trwała tylko (albo aż) parę 

sekund, dosłownie. 

(Nie)zwykły bohater 

Co ja mam zrobić!? Ja! Dziewczyna! Już zamierzałam wołać o pomocy, gdy nagle pojawił się 

kolejny chłopak. Wkroczył pomiędzy ofiarę i napastnika. Stanowczo odepchnął go. Bałam się, że 

grupa, która dopingowała, włączy się w bójkę.  

-Czego od niego chcecie? - zapytał obrońca głośno. 

Nic nie odpowiedzieli. Głośno śmiejąc się, zaczęli odchodzi. Co parę kroków kopali jakiś 

kamyk, a to niby niechcący, trącali nieznajomego, chociaż mieli nie więcej niż po dziewiętnaście 

lat! 

„Dziękuję” - wyraża więcej niż tysiąc słów. 

Chłopak usiadł na ławce. Jego kolega zrobił to samo. Pobity nie miał poważnych obrażeń, choć 

siniaków było sporo. Po wszystkim spojrzał się w stronę wybawcy. 

-Dziękuję. - powiedział cicho. 

Nie usłyszałam tych słów, ale udało mi się wyczytać je z jego ust. Podał mu też rękę. Kolega 

odpowiedział tym samym gestem. Nie zauważyłam, kiedy do moich oczu zaczęły napływać łzy. 

Chyba ze szczęścia, że nic nikomu się nie stało. Przetarłam oczy wierzchem dłoni i po raz ostatni 

spojrzałam na chłopców, którzy szli w stronę wielkich dębów. Pozostałam jeszcze chwilę w parku. 

Teraz byłam pewna, że zawsze znajdzie się ktoś, komu zawsze coś się nie spodoba: wygląd, 

zachowanie. Na szczęście są też ludzie, którzy w takich chwilach wiedzą, że dzieje się coś złego i 

na pewno pomogą. 

Ewa kl. IIIc 
 

Wieści szkolne 

Przerwa w gimnazjum! 
Z niecierpliwością odliczamy minuty do dzwonka. Czas dłuży się. Wszyscy czekają, aż nadejdzie moment, kiedy 

będzie można chwilę odsapnąć przed następną lekcją. 

Dzwonek! 

Wokół słychać było wrzaski i krzyki wybiegających z klas uczniów. Wszyscy cieszą się z końca 

nudnej lekcji. Niektóre osoby siedzą tak jakby ospałe i obserwują, co się dzieje wokół. Przechodzę 

obok dziewczyn, które się śmieją, być może o kimś plotkują. Nagle słyszę głos dobiegający z końca 

korytarza: „Chłopaki, chodźcie na altanę!” Na korytarzu robi się coraz luźniej. Wszyscy zapewne 

wyszli na dwór. 

Sklepik  

Wraz z przyjaciółkami idę do sklepiku, aby coś kupić do jedzenia. Ludzi można podzielić na 

dwie grupy: kupujących i towarzyszących. Te drugie stoją i czekają na kolegów. W kolejce 

dowiaduję się wiele ciekawych informacji np.: różnych ciekawostek o nauczycielach.  

Idziemy na dwór! 



   

  

Po małych zakupach w sklepiku idę z przyjaciółkami na ławki obok boiska. Rozmawiamy, 

śmiejemy się i wygłupiamy, jak to my… Po pewnym czasie pod bramką gromadzi się dosyć spora 

grupa chłopaków żądnych gry. I rozpoczyna się mecz. Chwilę patrzymy. W końcu idziemy pod 

klasę, aby trochę pouczyć się przed lekcją biologii. 

- Nie wiadomo, czy szybkie powtarzanie całego materiał coś daje – mówi Basia. 

- Właściwie to chyba nie, ale potem można sobie powiedzieć, że starałam się, jak tylko mogłam. – 

twierdzi Patrycja. 

Koniec przerwy, powrót do rzeczywistości 

Po krótkiej rozmowie słyszę dzwonek.  

- No nie… - dodaję na głos. 

Wszyscy zebraliśmy się już przed klasą, każdy mówił: „Nie umiem, będzie gała...” Przyszła 

nauczycielka i otworzyła drzwi. A w mojej głowie kłębiła się ta sama myśl: „Byle do przerwy”. 

Ilona  
 

 

Wiedźmin 
Na ogół debiuty nie są łatwe. Studio CD Projekt RED chyba o tym nie wiedziało. Swoją debiutancką grą zebrali 
ponad 50 międzynarodowych nagród. O jakiej grze mowa? O „Wiedźminie” rzecz jasna. Ikona polskiej fantastyki 
Andrzeja Sapkowskiego została przeniesiona na ekrany monitorów w iście mistrzowskim stylu. Nie było to łatwe 

zadanie, ale Redzi wybitnie wybrnęli z tego wyzwania, serwując nam największy polski hit od czasów 
Bogurodzicy. 

Fabuła gry jest bezpośrednią kontynuacją wiedźmińskiego pięcioksięgu. I tu mała 

wzmianka - zakończenie serii książek zostało lekko zmodyfikowane, aby móc popchnąć historię 

Białego Wilka dalej. Zaczyna się straaaasznie oryginalnie. Geralt jest wieziony na jakiejś taczce, do 

wiedźmińskiej fortecy Kehr Moren. Oczywiście nic nie pamięta. Takie mało innowacyjne 

zawiązanie akcji ma swoje podłoże... marketingowe. Otóż taki Amerykanin w ogóle nie kojarzy 

historii Geralta, nie zna pierwszo i drugoplanowych postaci itp. Teraz w grze, kiedy Biały Wilk 

spotyka jakąś znaną z ksiąg postać, może powiedzieć, że nie pamięta. Jednak polecam rozgrywkę 

po przeczytaniu książek. Czeka was wiele nawiązań i smaczków związanych z prozą 

Sapkowskiego. Trzeba je odkryć.  

Wracając do fabuły. Kiedy Geralt i towarzyszący mu Wiedźmin docierają do celu okazuje 

się, że zamek Wiedźminów jest atakowany. Geralt chwyta miecz w łapska i w samouczku uczącym 

podstaw gry pozbywa się napastników, szybko i skutecznie. Napastnikiem okazała się tajemnicza 

organizacja Salamandra. Podczas szturmu na zamek wykradli cenne wiedźmińskie mutageny, które 

w nieodpowiednich rękach mogą okazać się bardzo niebezpieczną bronią. Wiedźmini nie chcą 

zostać dłużni i wyruszają w cztery strony świata, aby zemścić się na napastnikach i odzyskać swoją 

własność. Oczywiście fabuła jest wciągająca, pełna barwnych i ciekawych postaci oraz pełna wielu 

wątków pobocznych. Dodatkowo mocny punktem fabuły jest to, że podejmowane przez gracza 

decyzje na bieżąco kształtują przebieg historii. Wybory stawiane przed graczem nie są klarownie 

podzielone na moralne i amoralne. Nigdy nie będziemy mieć pewności, że podjęta przez nas 

decyzja jest słuszna, jeśli nie poznamy konsekwencji tej drugiej. Ponadto podjęte decyzje wpływają 

na nasze stosunki z poszczególnymi bohaterami. Ktoś nas znienawidzi, z kimś się zaprzyjaźnimy 

itp. 

Walka w „Wiedźminie” jest inna niż wszystkie. Niestety nie świadczy to o jej świetności. 

Geralt głównie posługuje się mieczem, srebrnym lub żelaznym, w zależności od rodzaju 

przeciwnika. Walkę innymi brońmi można sobie odpuścić. Takie siekiery nie są kompatybilne  

z wiedźmińskimi stylami, co czyni je bezużytecznymi. No właśnie style. Jest ich trzy, każdy 

znajduje zastosowanie w innych warunkach. Styl silny służy do eksterminacji powolnych 

przeciwników, szybki pomaga unieszkodliwić tych zwinnych, a grupawy jest wybawieniem  

w walce z grupą przeciwników. Każdy styl możemy rozwinąć w drzewce umiejętności według 

naszego stylu gry i upodobań. Wiedźmini znani są z tego, że nie posługują się tylko bronią białą. 



   

  

Do dyspozycji gracza udostępniono pięć wiedźmińskich znaków Aard ogłusza i powala 

przeciwnika, Igni ciska w przeciwnika kulą ognia, Quen okrywa Geralta ochronną tarczą, Yrden 

unieruchamia przeciwnika, a Aksji na krótką chwilę zmienia podejście przeciwnika do świata, 

pozwala mu zrozumieć kto tu ma rację, co skutkuje udzielonym przez delikwenta wsparciem 

zbrojnym. Niestety skuteczna walka przy życiu samych Aksji i Yrden nie jest możliwa  

z oczywistego powodu. Przeciwników jest po prostu za dużo! A te znaki działają z reguły tylko na 

jednego przeciwnika. Znacznie opłacalnej jest inwestować zdobywane punkty rozwoju (tu zwane 

talentam) w Igni i Quen. Chociaż jak ktoś się uprze to i z zamkniętymi oczami i jedną ręką grę 

przejdzie. XD 

Ważnym aspektem gry jest alchemia. Na wyższych poziomach trudności bez niej 

bezpiecznie z domu nie wyjdziesz. Za jej pomocą można tworzyć eliksiry, petardy oraz oleje 

nakładane na miecz. Aby stworzyć jedną z podanych wyżej rzeczy, potrzebujemy receptury, bazy 

alchemicznej oraz niezbędnych składników. Bazy alchemiczne najprościej kupić lub znaleźć na 

wiedźmińskim szlaku. Receptury są dość drogie, ale warto zainwestować w nie niż w jakąś zbroję. 

Składniki są natomiast pozyskiwane z ciał martwych potworów, wcześniej ubitych przez Geralta. 

Natomiast, aby móc (hmmmm wyciąć?) składniki z zimnych trucheł potworów musimy wpierw 

przeczytać o nich książkę. Tak jest! Nie zapominajmy, że Geralt ma amnezję i musi na nowo uczyć 

się wiedźmińskiego fachu. Eliksiry potrafią diametralnie zmienić obrót walki. Regenerują 

żywotność, polepszają wzrok, zwiększają siłę i refleks bohatera. Niestety nie możemy wypić 

nieskończonej liczby eliksirów. Każdy z eliksirów napełnia pasek toksyczności. Jeśli przekroczymy 

jego granice, punkty życia opuszczą Geralta w trzy sekundy. Petardy to fajny gadżet, powalający 

rozproszyć, podpalić przeciwnika, ale nie są niezbędne do bezproblemowej gry. Po prostu fajnie że 

są. Oleje nakładane na miecz są niezmiernie pomocne w walkach z większą liczbą przeciwników. 

Skutecznie zatruwają przeciwnika, potrafią wzmóc jego krwawienie lub zwiększają zadawane 

obrażenia. 

Świat gry jest obłędny. Wydarzenia mają miejsce w Temerii, którą włada król Foltest. 

Pełno  

w nim barwnych, ciekawych postaci postaci. Czuć tu znany, swojski, słowiański klimat. 

Mieszkańcy wsi posługują się charakterystyczną gwarą. Grafika, choć już niepiękna (oceniam ją 

obecnie na wyższe stany niskie) świetnie podtrzymuje klimat świata i atmosferę. Nie zabraknie tu 

również plądrowania jaskiń, kanałów miejskich czy krypt. Wszystko okraszone polskim, idealnie 

pasującym dubbingiem i muzyką skompowaną przez Adama Skorupę. Przeważnie jest stonowana, 

królują w niej spokojne, leciwe słowiańskie, motywy, ale kiedy akcja nabiera tępa w soundracku 

pojawiają się nawet metalowo-rockowe wstawki co świetnie oddaje powagę sytuacji. 

Gra nie jest niestety bez wad. Geralt nie umie skakać (idiotyzm). Mechanika gry jest 

przestarzała, co upływ czasu najlepiej udocznił. Animacje postaci są sztywne i odpychające. Silnik 

fizyczny ma często problemy z wykrywaniem kolizji. Nie są to może jakieś przekreślające grę 

wady ale są widoczne i niektórym maniakom technicznego piękna będą potrafiły grę obrzydzić. 

Podsumowując muszę napisać, że „Wiedźmin” wrócił do naszej świadomości w wielkim stylu.  

W roku swojego wydania pozmiatał konkurencją. Dla fanów książek jest to wręcz pozycja 

obowiązkowa, ale również nowi w uniwersum wiedźmina się tu odnajdą. Serdecznie polecam!!! 

(Niedługo recenzja drugiej części - czekajcie) 

Moja ocena: 8,5/10 

Plusy: Minusy: 

-ciekawa, nieliniowa fabuła, 

-ciekawy, wciągający świat gry, 

-Geralt i inne postacie!, 

-muzyka i dubbing, 

-alchemia 

-nieciekawa walka, 

-przestarzała mechanika i grafika 

Paweł Szwejk kl. IIIc 
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Śmiej się pan z tego… 
Życie bez śmiechu byłoby piekłem. Kilkuletnie dziecko śmieje się podobno dwieście 

pięćdziesiąt razy dziennie, dorosły człowiek (jednak na starość zmieniamy się na niekorzyść) robi 

to już tylko średnio piętnaście razy na dobę, wy którzy jesteście bliżej początku, co najmniej sto 

razy dziennie! Dlaczego śmiech jest taki ważny? Ponieważ nas leczy. Terapeuci całkiem serio 

nazywają go „wewnętrznym joggingiem”. Chodzi o efekty, jakie wywołuje w naszym organizmie: 

ćwiczymy mięśnie twarzy, żołądka, masuje przeponę. Gdy się śmiejemy, pracuje osiemdziesiąt 

mięśni, szybciej bije serce, do komórek napływa więcej krwi i tlenu, dotleniony mózg rusza do 

pracy ze świeżymi siłami. Mało wam jeszcze? 

No dobrze. Dodajmy, że śmiech i dowcipkowanie poprawia wyobraźnię, kreatywność oraz 

niekonwencjonalność myślenia. Śmiejmy się więc bez ograniczeń.. albo prawie bez ograniczeń. 

Jasne, zaraz ktoś powie, to już nawet śmiać się nie wolno? Wolno, wolno, ale np. w miejscach 

publicznych przeraźliwie głośny rechot przeszkadza i wzbudza uzasadnioną niechęć otoczenia.  

W każdym towarzystwie znajdzie się ktoś, kto zaśmiewając się w głos- dosłownie ryczy lub kwiczy 

ze śmiechu.  

Naprawdę warto popracować nad własnym aparatem artykulacyjnym, by nie występować 

publicznie w charakterze imitatora odgłosów ze świata zwierząt. Natężenie wesołości trzeba 

regulować w zależności od sytuacji. To nie jest proste, ponieważ radość jest żywiołem, który 

niełatwo opanować. O ile jednak gromkie salwy śmiechu, od których trzęsą się ściany, pasują na 

imprezce, to już podczas lekcji po dowcipie opowiedzianym przez profesora nie wypada ryczeć na 

całe gardło. Żartobliwych sformułowań używają także czasami księża w kazaniach i wierni śmieją 

się wtedy spontanicznie, ale raczej przyciszonymi głosami. W miejscach publicznych, gdzie nie 

powinno się przeszkadzać innym, np. w kawiarni odpowiedzialni młodzi ludzie przechodzą na tryb 

śmiechu wewnętrznego czy chichot. W kinie lub w teatrze, na dobrej komedii, nikt się specjalnie 

nie hamuje z decybelami, ale warto nie urządzać wtedy zawodów, kto najgłośniej zarechocze.  

Trzy przykazania: 

1. Śmiej się częściej z siebie niż z innych, nie bój się obrać w żart własnych wpadek  

i niepowodzeń. 

2. Kto potrafi śmiać się z siebie, ten siebie lubi i dobrze mu z sobą. 

3. Nie pozwól, byś stał się przedmiotem drwin.  

Radziła Martyna :) 
 

❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺ 
 

Konkursowe zmagania 
FIZYKA 

7 października 2013r. odbył się konkurs przedmiotowy z fizyki. Naszą szkołę reprezentowało 

pięcioro uczestników: Piotr Rzewnicki IIb, Maciej Cesarski IIIb, Aleksandra Boczkowska IIIb, 

Alicja Karczewska IIIb i Paweł Szwejk IIIc. Wymagania to wiadomości z I i II klasy gimnazjum. 

Zadania były urozmaicone i trudne. Niespodziewanie pojawiło się sześć zadań zamkniętych, co nas 

bardzo zaskoczyło. Spodziewaliśmy się tylko zadań otwartych i doświadczeń fizycznych. Najwięcej 

kłopotu sprawiło nam ostatnie zadanie z dynamiki. Wymaganą liczbę punktów dającą awans do 

kolejnego etapu zdobyłem tylko ja - Paweł Szwejk. Innym konkurs poszedł nieco gorzej, ale 

daliśmy z siebie wszystko i walczyliśmy z arkuszem konkursowym do ostatniej sekundy. 

Lewiat (shwejan sodu) 
◦◦ 

 
CHEMIA 

Na 9 października zaplanowano szkolny etap przedmiotowego konkursu chemicznego. Brało w 

nim udział 6 uczniów. W komisji zasiedli p. Katarzyna Bruździak oraz p. Rafał Witkowski. Udało 



   

  

mi się. Zakwalifikowałem się do etapu rejonowego. Mój wynik w szkolnych eliminacjach – 95%. 

Być może 9 listopada w Ostrołęce będzie dla mnie szczęśliwy i będę reprezentował naszą szkołę w 

Warszawie. Trzymajcie kciuki. :D 

Acetylen 
◦ 

BIOLOGIA 
18 października fani biologii z województwa mazowieckiego zmagali się z arkuszem, który 

przygotowano na pierwszy etap przedmiotowego konkursu biologicznego. Trzy dni później usły-

szałem wynik. Okazało się, że zdobyłem wyznaczoną liczbę punktów. Jak widać szczęście jeszcze 

mnie nie opuściło. Oby towarzyszyło mi także 23 listopada w Ostrołęce.  

Acetylen 

Gratulujemy Pawłowi Szwejkowi z klasy IIIc i Maciejowi Cesarskiemu z klasy IIIb. 
Trzymamy kciuki i liczymy na kolejne sukcesy! 

 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 

 

Wybory i trudne decyzje- spektakl 
03.10.2013r. klasy trzecie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie wraz z opie-

kunami p. Katarzyną Bruździak, p. Joanną Jaworską, p. Eweliną  Siemiątkowską, p. Danielą 

Wawrzonkowską oraz p. Wandą Zaradkiewicz pojechały na programową wycieczkę do Pułtuska  

w celu obejrzenia spektaklu pt." Czas wyboru ". 

Tego dnia mieliśmy trzy pierwsze lekcje. Po 10 minutach czwartej godziny lekcyjnej osoby je-

dzące obiady udały się na stołówkę , a pozostała część uczniów została w klasie . O 11
10 

poszliśmy 

się ubrać. Następnie zajęliśmy miejsca w autokarze wyruszyliśmy w drogę. Trasa nie była długa. 

Już po około 30 minutach byliśmy na miejscu. Zajęliśmy miejsca w auli Akademii Humanistycznej 

im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Światła zgasły, a na scenie ukazali się aktorzy. Zaczęła grać 

też rytmiczna muzyka. 

Inscenizacja przedstawiała losy bardzo dobrej uczennicy. Po zażyciu środków odurzających za-

chowanie dziewczyny gwałtownie uległo zmianie. Zaczęła opuszczać zajęcia lekcyjne, co skutko-

wało pogorszeniem wyników w nauce. W jej świadomości wytworzył się zupełnie inny świat obej-

mujący fikcyjne postacie i wydarzenia. Kiedy środki odurzające przestawały działać, aktorka posu-

nęła się nawet do kradzieży. Odrzucała wszelką pomoc i oszukiwała nawet samą siebie. Gdyby nie 

wsparcie jej rodzeństwa i przyjaciela historia dziewczyny mogłaby zakończyć się tragicznie. Na 

szczęście cała przygoda okazała się wytworem wyobraźni głównej bohaterki. 

W sztuce brali udział aktorzy z teatru „Artenes” z Wrocławia. 

Spektakl miał charakter symboliczny. Scenografia i muzyka dość często się zmieniały. Wyko-

nawcy potrafili w dobry sposób przekazywać emocje. 

O godzinie 13
40

 wróciliśmy do szkoły na pozostałe lekcje. Moim zdaniem występ był ciekawy, 

lecz w niektórych momentach trudny do zrozumienia, bo twórcy sięgnęli po fragmenty tekstów, 

których my jeszcze nie znamy. Te utwory czekają na nas w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Katarzyna Golenda kl.IIIa 

 

 

Inna lekcja 
15 października w świetlicy szkolnej około godziny dziesiątej odbyło się spotkanie uczniów 

klas drugich i III a z panią policjant z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. 

Policjantka opowiadała o tym, co nam grozi, jeśli złamiemy prawo. Pani mówiła też, że mamy 

przede wszystkim obowiązki, takie jak chodzenie do szkoły, czy szanowanie nauczycieli. 



   

  

Dziękujemy za zorganizowanie spotkania, które uświadomiło nam, że choć jesteśmy 

niepełnoletni, ponosimy odpowiedzialność za swoje zachowanie. 

A. Ł. 
 

Paulina na krańcu świata 
Hej! Pierwszy artykuł zacznę krótkim opisem: „Jeden z naj-

bardziej oryginalnych krajów europejskich. Tętniący życiem 

paryskiej metropolii i sączący się leniwie rytmem Prowansji. 

Świetne plaże, narty, muzyka, kuchnia, sztuka  

i architektura. Kwintesencja stylu.” Czytając ten cytat na pewno 

domyśliliście się, gdzie dziś „pojedziemy” – oczywiście do 

Francji. :) 

Co warto zobaczyć? Jadąc do Francji, nie sposób ominąć jej 

przepiękną stolicę – Paryż. Znajduje się tam wiele ciekawych  

i znanych na całym świecie muzeów. Najchętniej odwiedzanym 

przez turystów muzeum jest Luwr. Warto spróbować francuskiej kuchni, win i serów oraz owoców 

morza. Trzeba koniecznie wybrać się do teatru, opery czy na koncert. 

Na co uważać? Czasem na ulicy można spotkać osoby, które udają, że znalazły złotą obrączkę 

i pytają, czy to nie wasza. W metrze radzę uważać na kieszenie i torebki, jest to ulubione miejsce 

kieszonkowców. Zwłaszcza, że często metro jest bardzo zatłoczone. Pod Wieżą Eiffel’a może się 

zdarzyć, że otrzymacie różę od miłego człowieka, który ją daje tak, jakby była gratis, a po pięciu 

sekundach (stara sztuczka) wraca i prosi o pieniądze. Przy Łuku Triumfalnym osoby, które proszą  

o pieniądze, nie robią tego bezpośrednio, ale pytają najpierw: “Do you speak English?”. W metrze  

z trudem można rozpoznać czy osoba, która prosi o pieniądze, jest faktycznie w potrzebie czy uda-

je. Lepiej dać jedzenie niż pieniądze.  

Praktyczne informacje, gdy chcemy wyjechać: 

 

Ceny biletu lotni-

czego z miesięcz-

nym wyprzedzeniem 

(w obie strony) 

Potrzebne do-

kumenty 
Szczepienia 

od 750 zł 

Dowód osobi-

sty lub pasz-

port 

WZW A i B – niekonieczne 

Żółta gorączka – niekonieczne 

BTP (błonnica, tężec, polio) – zalecane 

Dur brzuszny (tyfus) – niekonieczne 

Wścieklizna – niekonieczne 

Japońskie zapalenie mózgu – niekonieczne 

Meningo-koki (a+c) - niekonieczne 

 

Paulina IIIc 
 

 

M. Musierowicz „Szósta klepka” 
„(...) kłamstwo jest lepkie, nie sposób się go pozbyć, 

brudzi wszystko wokół  
i brudzi twoje sumienie.” 

„Jeżycjada”  to pełna humoru i niezwykłego ciepła seria opowia-

dań, których akcja toczy się w Poznaniu. Wszystkie książki zostały zilu-



   

  

strowane przez samą autorkę – Małgorzatę Musierowicz, absolwentkę Wydziału Grafiki Państwo-

wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  

w Poznaniu. Jej optymistyczne książki od lat darzone są ogromną sympatią przez kolejne pokolenia 

czytelników. Weszły one do kanonu lektur szkolnych,  zostały przełożone na wiele języków (szcze-

gólnym uznaniem cieszą się w Japonii),  

a także zdobyły liczne prestiżowe nagrody w kraju i na świecie. 

Dotychczas ukazało się dziewiętnaście tomów tej serii, a w przygotowaniu jest kolejna, już 

dwudziesta powieść zatytułowana „Wnuczka do orzechów”. 

Dziś opiszę pierwszą – „Szóstą klepkę”. Wydało ją w 1977 r. wydawnictwo „Akapit 

Press”.  

Główna bohaterka, Celestyna Żak, to śliczna, bystra szesnastolatka o niskiej samoocenie, 

nazywana przez rodzinę Cielęciną. Mimo wielu zalet dziewczyna jest z siebie bardzo niezadowolo-

na, zwłaszcza z powodu nieśmiałości. To przez nią nie może znaleźć sobie przyjaciół w nowej 

szkole, nie wspominając o chłopaku.  

Cesia wcale nie zauważa, że od trzech miesięcy codziennie rano, jak cień, podąża za nią do 

szkoły kolega z klasy, Jerzy Hajduk, podziwiając jej smukłą sylwetkę i ruchy pełne gracji. Chłopak 

przepada za Cesią, ale brak mu pewności siebie, żeby się z tym ujawnić.  

Książka opowiada o problemach nastolatków, ale najważniejsze motywy powieści są ukry-

te między wierszami. Na przykładzie Cesi uczymy się, że życie jest piękne i wszystko jest w na-

szych rękach. Jeśli pójdziemy dobrą drogą, dobrze wybierzemy, nasze życie może zmienić się na 

lepsze w bardzo krótkim czasie. 

Skąd tytuł „Szósta klepka”? To jest właśnie zagadka. Szósta klepka według Mamy Żako-

wej najważniejszy zmysł, dzięki któremu życie staje się łatwiejsze.  

Mnie najbardziej w tej książce – jak we wszystkich Małgorzaty Musierowicz – urzekł spe-

cyficzny humor i bijące z niej ciepło. Skąd się ono bierze? Nie mam pojęcia. Nawet trudno je opi-

sać, to coś, co sam autor zostawia w swoich dziełach – kawałek swojej osobowości, odzwierciedle-

nie charakteru. Chyba dlatego tak przyjemnie się je czyta. Doskonale rozumiem, że nie każdemu 

muszą przypaść do gustu. Na pierwszy rzut oka sama fabuła wydaję się dość oklepana, lecz pozory 

mylą. Dla mnie te książki są fantastyczne i mam nadzieję, że dzięki tej recenzji, ktoś zechce je 

przeczytać, do czego gorąco zachęcam. 

Ola kl. IIa 
 

Dzień Chłopaka 
30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Jest to nowe święto, które  

z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, a szczególnie wśród mło-

dzieży szkolnej. 

Wikipedia mówi, że Dzień Chłopaka świętuje się tylko w kilku krajach, 

jednak w każdym z nich celebrowany jest kiedy indziej. Państwem, które 

posiada najdłuższą tradycję obchodzenia tego dnia, jest Japonia. 

To święto powstało prawdopodobnie w odpowiedzi na Dzień Kobiet. No 

bo jak tak można? Dziewczęta świętują, a chłopcy harują?  Skoro chłopcy  

8 marca obdarowują nas różnymi prezentami, to może my też powinnyśmy 

wynagrodzić ich codzienny trud? 

Przygotujmy dla swoich kolegów lub chłopaków drobne upominki. Mogą to być słodkości lub 

po prostu zabawne życzenia, a także dłuuuuuuuuuugi spacer.  

Myślę, że Dzień Chłopaka należy czcić i popularyzować. Chłopcom też należą się miłe słowa  

i prezent. Wszystkim chłopakom w tym dniu życzę wszystkiego najlepszego i dużo radości! 

Julka 
 
 

 



   

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka w grze 
25 września 2013 roku uczniowie PG Gimnazjum im. Jana Pawła II udali się na zawody 

piłki nożnej, które odbyły się na orliku w Makowie Mazowieckim. Skład naszej drużyny: Piotr 

Rzewnicki, Michał Niedziałkowski, Piotr Zając, Kamil Majorkiewicz, Piotr Matusiak, Marcin No-

sarzewski, Bartosz Kujawka, Damian Bystrek, Tomasz Buta, Kacper Kozicki, Michał Fronczak, 

Patryk Rzewnicki. 

Na imprezę stawiło się 12 drużyn. Mecze zostały rozegrane w systemie 2x10 minut, po 6 

zawodników ma boisku w jednej drużynie. 

Pierwszy mecz z Krasińcem wygraliśmy aż 9:0. Niezawodną skutecznością wykazał się 

nasz stoper Michał Niedziałkowski, strzelając aż 3 bramki. Po dwa trafienia doliczył Marcin i Ka-

mil, a jedno oczko dodali Piotrek i Kacper. 

Następny mecz rozegraliśmy z Krasnosielcem. W pierwszej połowie mecz był bardzo 

wyrównany, ale w drugiej to my dominowaliśmy, choć piłka nie mogła się znaleźć w bramce prze-

ciwnika. Na szczęście Marcin odnalazł się w  polu karnym przeciwnika i pięknym lobem posłał 

piłkę do bramki Krasnosielca. Z grupy wyszliśmy na 1. miejscu, z kompletem 6 punktów.  

W ćwierćfinale trafiliśmy na zespół z Czerwonki. Był to bardzo dobry mecz dla naszej drużyny, 

gdyż po pierwszej połowie wygrywaliśmy 3:0. Przez znaczną część drugiej połowy na boisku grali 

nasi młodzi koledzy z I i II klasy. Mecz zakończył się wynikiem 4:1. Dwie bramki zdobył Marcin, 

po jednym trafieniu na swym koncie zapisali Bartek i Kamil.  

W półfinale  trafiliśmy już na znacznie trudniejszego rywala, czyli drużynę Sypniewa. Po 

pierwszej połowie przegrywaliśmy 0:1 po słabej grze. W drugiej na szczęście Marcin znalazł drogę 

do bramki naszego rywala. Koniec spotkania, wynik 1:1, czyli o zwycięstwie zadecydować miały 

rzuty karne. Z naszej drużyny strzelać postanowili Piotrek, Kamil i Marcin. Ku naszemu zdziwieniu 

wszystkie strzały trafione. Teraz cała drużyny liczyła na Piotrka Rzewnickiego. Szczęściu dopo-

mógł zawodnik z Sypniewa, gdyż przestrzelił ostatniego karnego. W finale już czekali na nas za-

wodnicy z Różana, którzy w drugim półfinale pokonali Gimnazjum nr II z Makowa. 

Dziękujemy za wszystkie starania, które  

wkładacie w nasze wychowanie i edukację.  

Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas  

ludzi mądrych i szlachetnych.  

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne  

i mozolne budowanie naszych wnętrz.  

Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej  

pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,  

ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.  

Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy  

i składamy najserdeczniejsze życzenia  

z okazji Dnia Nauczyciela! 

Uczniowie PG w Karniewie 



   

  

W finale wyszliśmy w naszym najsilniejszym składzie. Bramka „Mańka” na 3:0 była 

prawdziwym majstersztykiem. Piotrek odnalazł się w polu karnym i pięknym strzałem po ziemi 

pokonał bezradnego bramkarza z Różnana. Wcześniej trafili Kamil i Piotrek. Pod koniec meczu 

jednego gola trafił Marcin. Wygraliśmy 4:1.  

Na uwagę zasługuje fakt pięknej postawy bramkarskiej Piotra Rzewnickiego, który  

w pięciu meczach przepuścił tylko trzy gole. Forma naszej drużyny to świetny prognostyk  przed 

październikowymi zawodami międzypowiatowymi, które odbędą się w Przasnyszu. 

piotreq. 
 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

„A do kotletów była sałata, która mamusia przyprawiła potem.” 

 

Nie taki język straszny 
Od tego roku w naszej gazetce pojawi się stała rubryka poświecona językowi ojczystemu. Zaglądajcie do niej, bo 

radził i podpowiadał będzie nie kto inny – tylko sam Jan Miodek. 

Ziemniaki i kartofle 

Zachęcam natomiast do życzliwego traktowania rzeczow-

nika kartofel, który coraz częściej jest oceniany przez Polaków jako 

gorszy wariant ziemniaka. Ten ostatni jest bardziej elegancki i pol-

ski, kartofel natomiast – potoczny. No i obcy z pochodzenia, nie-

miecki – myśli większość rodaków. 

Tymczasem kartofel ma w naszym języku o wiele dłuższą 

tradycję niż ziemniak. Oczywiście, przyszedł do polszczyzny z ję-

zyka niemieckiego (a do niego – z języka włoskiego; niem. kartofel 

to forma pochodząca z wł. tartufo, tartufolo), ale szybko się przy-

stosował do swojskiej odmiany typu pies – psa, kotek – kotka, go-

niec – gońca. Mówimy przecież kartofel – kartofla, a nie kartofela. 

Ziemniak brzmi swojsko, jednak powstał z wyrażenia… niemieckiego. Otóż  

w niektóych regionach Niemiec (zwłaszcza w Nadrenii i Bawarii) znana jest nazwa Erdapfel, zna-

cząca dosłownie tyle co „jabłko ziemne”, a przetłumaczona z francuskiego pomme de terre. Nasi 

przodkowie używali tego dwuwyrazowego określenia (jabłko ziemne wymienia Linde w swym 

XIX-wiecznym słowniku), w końcu jednak przekształcili je w postać ziemniak (wypadki, w których 

niemieckiemu wyrazowi złożonemu odpowiada polska formacja z przyrostkiem, są właściwie regu-

łą, por. np. Windmühle – dosłownie „młyn na wiatr” – wiatrak, Buttermilch – „mleko maślane” – 

maślanka, Herbstmantel – „płaszcz na jesien” – jesionka, Bleistfit – „ołowiany sztyft” – ołówek 

itp.). 

Myślę więc, że do listy słów niesłusznie we współczesnej polszczyźnie lekceważonych 

warto dołączyć rzeczownik kartofel. 

źródło: „Nie taki język straszny. O polszczyźnie do uczniów” 
 

 

 

HUMOR 
- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? 

- Nie. Dlaczego?! 

- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj  

z lekcji. 

 


