
Rozmowa z Panią

Barbarą Ciwoniuk
autorką powieści dla młodzieży

,,Czytanie jest jak oddychanie. Jest umiejętnością, którą nabywamy 
w dzieciństwie i z której powinniśmy jak najczęściej korzystać.”

Redakcja ,,Żaka”: Czy mogłaby Pani powiedzieć nam coś o sobie?
Pani Barbara Ciwoniuk:  Nazywam się Barbara Ciwoniuk i  zajmuję się pisaniem 

książek. Moja literacka biografia jest skromna. Zaczęłam pisać późno, dopiero po czterdziestce. Przedtem kilka 
lat pracowałam w małej, wiejskiej szkole, co wspominam bardzo miło. Dużo czasu spędziłam też na pracy w 
Domu Kultury w Olecku, skąd pochodzę. Pracowałam z wieloma, interesującymi osobami w tym z członkiem 
zespołu Lady Pank, Januszem Panasewiczem. Później  dostałam pracę w biurze.  Miało to  być tymczasowe 
zajęcie ale wyszło tak, że pracowałam tam przez 20 lat. Gdy stałam się bezrobotna, zaczęłam pisać książki.
Redakcja ,,Żaka”: Wydanie książki nie jest łatwe. Czy początki kariery także były rudne?
P. B. Ciwoniuk:  Mówiąc szczerze, pierwsza książka, którą pisałam nie została jeszcze wydana. Natomiast 
pierwszą wydaną książką mego autorstwa był ,,Igor”. Zresztą gdy pisałam, nie myślałam, że ktoś zechce wydać 
moje dzieła. Toteż gdy wysłałam kopie do dwóch mniejszych wydawnictw i dostałam pozytywne odpowiedzi, 
byłam naprawdę miło zaskoczona. Sama książka zaraz po wydaniu otrzymała dobre recenzje.
Redakcja ,,Żaka”: Co spowodowało, że zaczęła Pani pisać książki?
P.  B.  Ciwoniuk:  Moja  córka  dostała  kiedyś  w  prezencie  piękny zeszyt.  Był  on  dla  niej  zbyt  cenny,  by 
przeznaczyć go do jakiegoś przedmiotu szkolnego. Gdy któregoś dnia zachorowała i została ze mną w domu, 
zaproponowała mi zabawę w pisarki. Wzięła ten swój zeszyt, mi dała kilka kartek i zaczęłyśmy pisać. Wtedy 
uświadomiłam sobie, jaka to przyjemność. W tym właśnie czasie nie miałam pracy, więc zaczęłam robić to 
,,zawodowo”.
Redakcja ,,Żaka”: Dlaczego wybrała Pani książki dla młodzieży?
P. B. Ciwoniuk: Poznałam chłopca imieniem Igor, który miał problemy w szkole. Okazało się, że to dyslektyk. 
Koledzy dokuczali mu z tego powodu. Chciałam opisać jego historię. Tak powstał ,,Igor”. Książka odniosła 
sukces, toteż wydawca poprosił mnie o kolejną. I tak to się zaczęło.
Redakcja ,,Żaka”: Co chce Pani przekazać w swoich książkach?
P.  B.  Ciwoniuk:  Chcę  zwrócić  w  nich  uwagę  na  problemy  młodzieży,  które  często  są  wywołane 
nieodpowiedzialnością dorosłych. 
Redakcja ,,Żaka”: Którą książkę uważa Pani za szczególną?
P. B. Ciwoniuk:  Nie jestem w stanie powiedzieć, bo to tak jakbym miała wybrać, które dziecko najbardziej 
kocham. Jednak najprzyjemniej pisało mi się książkę pt. ,,Rokko”.
Redakcja ,,Żaka”: Czy samo pisanie jest pracą, czy też pasją?
P. B. Ciwoniuk: Zdecydowanie pasją. Pisanie jest dla mnie pracą tylko wtedy, gdy muszę napisać książkę na 
konkretny termin, ale mimo wszystko czerpię z tego przyjemność.
Redakcja ,, Żaka”: Co Pani czytała w młodości?
P. B. Ciwoniuk: Były to głównie książki przygodowe typu ,,Wyspa Robinsona” itp.
Redakcja ,,Żaka”: Co sądzi Pani o czytelnictwie wśród młodzieży?
P. B. Ciwoniuk: Jeżdżę na wiele, różnych spotkań. Spotykam tam osoby, które dużo czytają i widać to po nich. 
Myślę też, że czytelnictwo przenosi się do internetu w postaci blogów i e-booków.
Redakcja ,,Żaka”: Jakich rad udzieliłaby Pani naszej młodzieży, aby zachęcić do czytania?
P. B. Ciwoniuk: Czytanie jest jak oddychanie. Jest umiejętnością, którą nabywamy w dzieciństwie i z której 
powinniśmy jak najczęściej korzystać.

Redakcja ,,Żaka”: Dziękujemy za życzliwość i czas, który nam Pani poświęciła. Mamy nadzieję, że rozmowa  
zmotywuje młodzież nie tylko do czytania,  ale również  do pisania.

Aneta Szwejk kl. Ia



Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione przez 

Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Bibliotekarstwa  Szkolnego  –  organizację  zajmującą  się  problemami 
bibliotek. Właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. 
Celem  akcji  jest  zwrócenie  uwagi  na  ogromną  rolę  bibliotek  w  życiu  szkoły,  w  nauce  i  rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. Tegoroczne hasło brzmiało: „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. 

Nasza biblioteka, jak co roku, włączyła się w obchody. Młodzież z KPB przygotowała wystawę nowości 
książkowych. Odwiedzający bibliotekę mogli także uczestniczyć w Kiermaszu Taniej Książki. Poza tym na 
listopad został  zaplanowany  konkurs czytelniczy oraz spotkanie autorskie z pisarką książek obyczajowych  
 p. Barbarą Ciwoniuk. 

Dziękujemy za wspólne świętowanie i zapraszamy za rok.
Aneta Wronowska

Integracja klasy
Wspomnienia z Warszawy

Jeden dzień z życia naszej klasy
Jednym ze sposobów na lepsze zapoznanie się z nowym zespołem klasowym był pomysł na wyjazd do 

Warszawy na cały dzień. Wybraliśmy się z naszą wychowawczynią na wycieczkę do stolicy. Już podróż do 
Warszawy zapowiadała udany dzień, bo wszyscy byli w dobrym humorze.

Na kręglach
Pierwszą atrakcją były kręgle. Dla mnie to było nowe wrażenie, zresztą udane. Mistrzem w rzutach do celu 

okazał się być Mateusz,  ale inni też mieli  celne oko. Można było wypróbować też inne gry np.:  jazda na 
symulatorach.

Na dachu BUW
Czekając na film, weszliśmy na dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, skąd było widać piękną 

panoramę  Warszawy i  dolinę  rzeki  Wisły.  Najdłużej  wpatrywaliśmy się  w  Stadion  Narodowy,  który  jest 
usytuowany w pobliżu. Na dachu znajdowały się prawdziwe ogrody z kolorową jesienną roślinnością.

W kinie
Następnym punktem wycieczki było obejrzenie filmu pt. ,,Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy. Zdania o 

filmie były podzielone, ale z pewnością film wywołał silne wrażenie. Jedno jest pewne, pokazał pokazał nam 
ważne wydarzenia z historii II wojny światowej. Produkcja okazała się dla mnie dość ciekawa, aczkolwiek 
serial ,,Czas honoru” przedstawia ten temat bardziej przekonywająco.

Na dobry koniec
Na koniec wycieczki mieliśmy do dyspozycji godzinę w Arkadii. Ja spędziłem ten czas w Empiku, gdzie 

buszowałem na stoiskach z  muzyką na płytach CD i  winylowych.  Wyprawa byłaby nie  ważna bez Maca. 
Wydaliśmy tam resztę naszego kieszonkowego. Podróż do domu upłynęła w gwarze i  śmiechu. Wycieczkę 
uważam za udaną. Polecam innym pierwszakom jako dobry sposób na zapoznanie się z nową klasą.

Morfin :p

Książka na niepogodę
Autorką  książki  pt.  „Ten  gruby”  jest  Barbara  Ciwoniuk.  Głównymi  bohaterami  powieści  są  Jacek

i Adrianna.
Po  kolejnym  pobiciu  Jacek  postanawia  zrobić  coś  ze  swoim  życiem.  Po  raz  pierwszy  mówi  swej  

nadopiekuńczej mamie: „Nie!”. Po rozmowie z rodziną wyjeżdża do swojej cioci. Tam poznaje się z Adrianną, 
która  jest  inwalidką.  Nie  rozmawia  z  nikim prócz  swej  mamy i  pani  Emilii.  Nastolatka  od  wypadku  nie 
wychodzi z domu, nie chce się uczyć, spotykać z przyjaciółmi, brać udziału w rehabilitacji. Na pięć lat zamyka 
się w swoim pokoju. Prawdziwy świat podgląda tylko zza firanki.

Polecam tę książkę, ponieważ, moim zdaniem, mówi ona o życiu nastolatków, którzy przede wszystkim 
chcą być akceptowani przez rówieśników. Można się z nimi utożsamić i pomóc im dojść do celu.

Magda Sz. z I a



Święto Niepodległości 
6 listopada w naszej  szkole  odbył  się  uroczysty apel  poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu 

narodowemu. Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety Wierzbickiej i pani Anety 



Wronowskiej. 
Jeszcze tylko dwie godziny!

Godzina 8:00, przygotowania do występu trwają. Atmosfera zdaje się być napięta. Po długich próbach, 
każdy zdaje się być gotowy. Na twarzach widać jednak zdenerwowanie. Korzystając z wolnej chwili wraz z 
koleżankami z chórku, postanowiłyśmy ostatni raz powtórzyć słowa piosenek, tak dla pewności. Czas płynie 
wyjątkowo  szybko.  Pani  Aneta  i  pani  Ela  decydują  się  przeprowadzić  tzw.  próbę  generalną.  Wszystko 
zapowiada się jak najlepiej. Nie ma problemu z nagłośnieniem. Kacper z Moniką wszystkiego dopilnują, im 
również udziela się zdenerwowanie i stres. Gdy już wszystko jest dopięte na ostatni guzik, dzwonił dzwonek... 

Rozpoczęcie akademii
Nadszedł czas rozpoczęcia apelu. Swoją obecnością zaszczycił nas  wójt p. Michał Jasiński, kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Kucińska, dyrektor naszego gimnazjum p. Małgorzata Bartosiewicz, 
nauczyciele  i  uczniowie  naszej  szkoły.  Po  przywitaniu  wszystkich  zaproszonych  gości,  zgaszeniu  światła, 
prowadzący podał cel spotkania. Występujący czekają cierpliwie na swoją kolej. Aktorzy stworzyli atmosferę 
wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała 
miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Natomiast interpretacje muzyczne i recytacje utworów 
literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących.

Nikt tego nie przewidział...
Jesteśmy w połowie przedstawienia. Tak uroczysta i podniosłą atmosferę zakłóca wyjąca syrena, chwilę 

później mikrofony przestają działać, zabrakło prądu! Występ bez mikrofonu jest bardzo trudny ale musieliśmy 
dać sobie radę, ponieważ nie było innego wyjścia. To dlatego od razu oblałam się rumieńcem... Ręce zaczęły 
mi drżeć. Podczas występu chwilami miałam problem z utrzymaniem gitary w ręku. Wychodząc na środek 
miałam pustkę w głowie, nie pamiętałam nawet fragmentu tekstu. Cudem wybrnęłam z opresji. Gdy nadszedł 
koniec  akademii,  każdy  mógł  odetchnąć  z  ulgą.  Mimo  tylu  przeszkód  byliśmy  z  siebie  zadowoleni. 
Zachowaliśmy spokój i daliśmy z siebie wszystko!

Poczęstunek!
Miłym zakończeniem był poczęstunek przygotowany w świetlicy szkolnej dla aktorów i gości. 

Powrót na lekcje
Niestety musimy wracać na lekcje do swoich klas, do szarej rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, że po 

obejrzeniu  przygotowanej  akademii  świadomość  narodowa  każdego  ze  słuchaczy  odrodziła  się  na  nowo
i nabrała nowych blasków. 

Marta =)

Czy Jan Paweł II był papieżem dzieci i młodzieży?
Papież Jan Paweł II bez wątpienia był papieżem dzieci i młodzieży.  Na każdym spotkaniu  przemawiał 

tylko do nich i nie mówił o sprawach łatwych. Stawiał zadania i wymagał. Ponadto, zainicjował Światowe Dni 
Młodzieży, które stały się jednym ze znaków rozpoznawczych jego pontyfikatu. Olbrzymie rzesze młodych na 
spotkaniach  z  nim,  także  wówczas,  gdy był  już  bardzo  chory i  miał  trudności  z  mówieniem,  zadziwiały 
dziennikarzy, polityków, socjologów, a nawet ludzi Kościoła. Poprzez stawianie na młodych Papież próbował 
uruchomić  energię  w  starzejących  się  i  tracących  dynamizm  Kościołach  Zachodu. Młodzi  byli 
uprzywilejowanymi rozmówcami i adresatami przesłania Jana Pawła II w czasie całego pontyfikatu. Przeszedł 
on do historii jako pierwszy papież, który osobno spotykał się z młodymi, który był i jest dla wielu młodych — 
przede  wszystkim nauczycielem,  największym autorytetem,  duchowym mistrzem.  Nie  ma  wątpliwości,  że 
młodzi traktowali Papieża jak idola, a może inaczej: reagowali na niego tak, jak uczestnicy wielkich koncertów 
na swoich ulubieńców. A każde spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą było traktowane jak występ. 

Papież przez lata wyjaśniał młodzieży, niczym cierpliwy i mądry nauczyciel, czym jest chrześcijaństwo, co 
znaczy być chrześcijaninem i jak rozeznać swoje powołanie. „Chrześcijaństwo nie jest rodzajem kultury lub 
ideologii,  nie jest nawet systemem wartości  czy  zasad, nawet najwznioślejszych.  Chrześcijaństwo jest 
Osobą, obecnością i  obliczem: Jezusem, który nadaje sens i  pełnię życiu człowieka” — mówił  Ojciec 
Święty w Bernie niedługo przed swoją śmiercią. 

Kamila Gralewska
Źródło: www.opoka.org.pl

Gala „IMPULS”
6  listopada troje  uczniów z  naszego  gimnazjum-  Dominika  Łachmańska,  Kamila  Gralewska  i  Jakub 

Szwejk wraz z opiekunką p. Joanną Jaworską udali się do Warszawy, by, na wspomnianej w tytule gali, odebrać 
nagrody za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na scenariusz do komiksu o tematyce ekonomiczne.

http://www.opoka.org.pl/


Przed  częścią  oficjalną  uczniowie  mogli  za  darmo  zwiedzić  Centrum  Nauki  Kopernik.  Uroczystość 
rozpoczęła  się  o  godz.  1300.  Rozdano  nagrody  nie  tylko  za  komiks.  Uhonorowani  zostali  też  najbardziej 
przedsiębiorczy nauczyciele z każdego województwa. W mazowieckim na podium stanęła p. Joanna Jaworska.

Wśród zaproszonych gości był też dr. Łukasz Badowski, który po ceremonii przedstawił humorystyczny 
wykład o różnicy pomiędzy przedsiębiorcą w Polsce  i za granicą oraz  Tetiana Galitsyna zwyciężczyni szóstej 
edycji „Mam Talent!”, która również miała swój występ. Gala zakończyła się poczęstunkiem. Wszyscy  we 
wspaniałych humorach wrócili do domu.

Jakub Szwejk kl II a

Ćwiczyć, nie ćwiczyć! Oto jest pytanie!
W XXI wieku w naszych szkołach uczniowie mają możliwość brania udziału w lekcjach wychowania 

fizycznego. Jednak wielu nastolatków odrzuca tę propozycję, tłumacząc,że ktoś zapomniał stroju lub coś go 
boli,  choć  w  rzeczywistości  tak  nie  jest.  Niektóre  osoby zwyczajnie  unikają  tej  lekcji.  Uważam,iż  warto 
ćwiczyć na zajęciach sportowych, ponieważ ludzki organizm wymaga ruchu, bez którego nie potrafi poprawnie 
funkcjonować. W dalszej części swojej pracy uzasadnię słuszność tezy.

Według mnie dzięki wysiłkowi fizycznemu, dbamy o swoje zdrowie. Systematyczne ćwiczenia to droga do 
dobrego nastroju i lepszej odporności. Zamiast stosować bierny wypoczynek,  możemy wybrać czynny sposób 
spędzania wolnego czasu. Skutkiem takich działań będzie np. mniejsza podatność organizmu na choroby. 

Trudno zaprzeczyć, że wynikiem braku ruchu jest otyłość wśród młodzieży. Wysokokaloryczna żywność
i mała ilość ruchu prowadzą do magazynowania dużej ilości tkanki tłuszczowej oraz cukrów. Później owocuje 
to różnego typu problemami ze zdrowiem: cukrzycą, nadciśnieniem,  nowotworami,  które mogą nawet do-
prowadzić do śmierci. Dlatego ćwicząc na lekcjach wychowania fizycznego, zapobiegamy nadwadze lub ją 
zwalczamy. 

Warto jeszcze dodać,iż zmuszając mięśnie do ciężkiej pracy, zyskujemy ładną sylwetkę. Dzięki temu nasze 
ciało  jest  zgrabne,  mamy  wyższa  samoocenę  oraz  lepsze  samopoczucie.  Gdy  rano  wstajemy  z  łóżka 
niewyspani, to najprawdopodobniej dzień spędziliśmy przed telewizorem lub komputerem. Zastępując bierny 
wypoczynek ćwiczeniami i gimnastyką, mamy zapewnione,że o wschodzie słońca obudzimy się rześcy oraz 
wypoczęci. Chociażby dla lepszego poranka wprawiajmy nasze ciało w ruch. 

Wszystkie  argumenty  prowadzą  do  tego,iż  dzięki  ćwiczeniom,  nasze  ciało  jest  umięśnione,  organizm 
odporniejszy na choroby, a samopoczucie doskonałe. Mam nadzieję,że swoimi dowodami przekonałem wielu 
gimnazjalistów  do  uczestnictwa  w  zajęciach  sportowych.  Taka  postawa  zapobiega  złemu  nastrojowi, 
skrzywieniom kręgosłupa i chorobom, o których pisałem w mojej pracy. 

Krzysztof B. II b

Sny epickie – takim określeniem zwykło się nazywać bardzo realne marzenia senne, które jesteśmy
w stanie zapamiętać na całe lata. Co więcej, bywa że ten rodzaj snu ma złożoną „fabułę”. Niekiedy jesteśmy 

nawet w stanie śnić we własnym śnie...

Ludzki mózg posiada odpowiednik 1200 terabajtów pamięci komputerowej.

Im zimniej w pokoju w którym śpisz, tym większa szansa, że przyśnią Ci się koszmary. 

Stereotypy
„Polak za granicą”

Na pewno każdy z nas słyszał przynajmniej jedną opinię o Polsce, a dokładniej o Polakach: „Piją, kradną
i nie potrafią się zachować”. Na całym świecie ludzie postrzegają nas inaczej, ale czy gorzej? Powstaje także 
pytanie, czy jest się czymś przejmować, oraz skąd wzięły się takie sformowania?

• Brytyjczycy skarżą się,  że imigranci znad Wisły odbierają im pracę zarobkową, ale to właśnie pra-
codawcy z wysp oceniają efektywność Polaków wyżej od Brytyjczyków. 

• W Holandii Polacy pracują za „niewolniczą” pensję w warunkach, jakich nie zaakceptowałby żaden Ho-



lender.
• Niemcy  są  święcie  przekonani,  że  ich  wschodni 

sąsiedzi to złodzieje. 
• Polki zagranicą uchodzą za kobiety bardzo urodziwe 

i najpiękniejsze na całym świecie.
Naszym rodakom,  poza  granicami  kraju  przypisuje  się 

także zalety.
• Wędrujemy za Ocean, aż do Stanów Zjednoczonych, 

by  dowiedzieć  się,  że  to  właśnie  Amerykanie  doceniają 
Polaków  i  mają  o  nich  pozytywną  reputację,  zupełnie  na 
odwrót od opinii krążących po Starym Kontynencie. W USA 
kojarzy  się  Polaków,  jako  przyjaznych,  pracowitych, 
rodzinnych i wierzących.

• W  Chinach  ocena  o  Polsce  jest  neutralna,  jednak 
więcej  jest  pozytywnych  opinii,  Chińczycy  mogą  nie 
wiedzieć, gdzie znajduje się Polska na mapie, ale z pewnością 
wiedzą, że Chopin był Polakiem. Doceniają go zdecydowanie 
bardziej niż sławnego Mozarta czy Beethovena. Pielgrzymują 
nawet do kościoła pw. Świętego Krzyża w Warszawie, by oddać hołd sercu wybitnego kompozytora.

Nie należy zapominać o tak ważnych osobistościach, które wywodzą się z naszej ojczyzny np. Chopin, 
Kopernik,  Curie-Skłodowska,  Jan  Paweł  II,  Wałęsa,  Wajda  i  Polański.  Żywot  każdego  z  nich  razem,  czy
z osobna  rozsławia nasz naród pozytywnie. To dzięki nim Polacy i Polska są milej postrzegani. 

Obcokrajowcy dopasowują Polaków do nostalgii i smutku wyrytym na twarzy. Nikt tak jak Polak nie może 
tęsknić za ojczyzną i pragnąć do niej wrócić. Nostalgia jest myślą przewodnią wielu polskich dzieł kultury
i sztuki np. „Latarnik” Henryka Sienkiewicza, czy „Hymn – Smutno mi Boże” Juliusza Słowackiego. Tęsknotę 
do „swojego kąta” mamy zapisaną jakby w genach.
Sięgając do historii uważam, że rozbiory i upadające powstania, a następnie wojny sprawiają, że jako naród, 
mimo trudnego charakteru i  nienawiści,  jaką możemy do siebie żywić,  potrafimy mówić i  działać jednym 
głosem.  Jesteśmy  również  bardzo  przywiązani  do  Polski,  która  nie  zawsze  mogła  zapewnić  nam 
bezpieczeństwo i dobrobyt. Bardzo trafnie zespół Obywatel GC, ujął nasz kraj w swym utworze pt. „Nie pytaj
o Polskę”  pisząc:

„Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,

Zasypiać w niej i budzić się. 
Te brudne dworce...

Gdzie spotykam ją,
Te tłumy które cicho klną,

Ten pijak który mruczy coś przez sen
Że PÓKI MY ŻYJEMY ona żyje też.”

Mimo tego, że często narzekamy na problemy, które są w naszym kraju np. na władzę, że za zimno w zimę, 
za gorąco latem, to kochamy Polskę i nie zamienilibyśmy naszej ojczyzny, na żadną inną. ;)

<obiektywna>

Lekcja historii
24 listopada 2014r. na lekcji historii uczniowie klasy I a przedstawiali wybrane mity greckie.
Klasa  została  podzielona  na  trzy  grupy.  Pierwsza  szóstka  dziewcząt  przedstawiła  mit    pt.  „Demeter

i Kora”.  Rolę Narcyza zagrała Aneta Szwejk. Oto pozostałe osoby z obsady:
Echo- Aleksandra Skórzyńska
Klafios- Wiktoria Gutowska
Leitrope- Paulina Jackowska
Hermes- Magda Szymańska
Nimfa 1- Magda Szymańska
Nimfa 2- Aneta Szwejk 
Nimfa 3- Ewelina Falba
Grupa druga wybrała mit pt. „Prometeusz”. W przedstawieniu wystąpiło czterech chłopców. Główną rolę 

zagrał Tomasz Ogonowski. W Zeusa wcielił się Dominik Borucki, w Hermesa -Bartek Rzewnicki, człowieka 



zaprezentował Paweł Rzewnicki.
Ostatnia  grupa  również  zachwyciła  się  mitem  o  Prometeuszu.  Zagrali  w  nim  :Adrian  Morawski- 

Prometeusz,  Albert  Zabielski-  Zeus,  Piotr  Górski-  Hermes,  Jakub  Wawrzonkowski-  człowiek.
W przedstawieniu wystąpił narrator, którym był Jakub Wawrzonkowski. 

Do wszystkich spektakli uczniowie sami przygotowywali stroje oraz scenografię.
Moim zdaniem wszystkie  występy były udane,  gimnazjaliści  wczuli  się w swoje rolę  i  bardzo dobrze 

zagrali. Była to nietypowa, ale ciekawa lekcja historii. 
Tomasz Ogonowski



O stypendystach...
Nazywam się Dominika Łachmańska i jestem uczennicą klasy IIb. W tym roku jestem jedną 
z  trojga  stypendystów  z  naszego  gimnazjum.  Moimi  ulubionymi  przedmiotami  są: 
wychowanie fizyczne, język polski, matematyka i biologia.  Nie lubię  kłamstwa, plotek ani 
wstawać rano. Kocham ludzi, którzy są weseli, szczerzy, z poczuciem humoru.  W wolnych 
chwilach chodzę na spacery,  spotykam się z  przyjaciółmi,  oglądam filmy i  mecze.  Moim 
największym marzeniem są  podróże.  :)  W szkole  działam w Samorządzie  Uczniowskim,
w wolontariacie. Uczestniczę w projekcie z języka angielskiego, co dwa tygodnie odwiedzam 
też przedszkolaków, by czytać im bajki i  bawić się  z  nimi w ramach akcji  „Poczytaj  mi 
przyjacielu”. Do największych moich sukcesów należy I miejsce w ogólnopolskim konkursie 
na scenariusz do komiksu ekonomicznego  organizowanego przez Narodowy Bank Polski. 

Mój wiersz pt. „Papieskie melodie” zajął II miejsce w międzyszkolnym konkursie. Zdobyłam też II miejsce
w  XIII  Powiatowym  Konkursie  Recytatorskim  Poezji  Adama  Mickiewicza  w  Sypniewie,  w  którym 
recytowałam fragment „Pana Tadeusza” oraz „Niepewność”.

W ramach stypendium zastanawiam się: czy zjawiska i problemy codzienności można opisać za pomocą 
grafów. Celem swojej pracy jest stosowanie wiedzy matematycznej dotyczącej grafów do opisywania zjawisk
i problemów spotykanych na co dzień. Wraz z moim opiekunem p. Joanną Jaworską, w tym roku szkolnym, 
planujemy podjąć się następujących zadań:

✔ referat „Do czego wykorzystujemy grafy?”
✔ prezentacja multimedialna „Graf – obiekt matematyczny”

✔ gazetka ścienna„Ciekawe zastosowania grafów”
✔ plakat „ Drzewo genealogiczne matematyków”

✔ „zbiór algorytmów i grafów własnych i wyszukanych.”

Nazywam się  Jakub Szwejk i chodzę do kl. II a. W tym roku jestem jednym z trojga 
stypendystów.  Lubie  piłkę  nożną,  spotkania  z  przyjaciółmi  i  dobrą  muzykę.  Nie  znoszę 
wczesnego wstawania, nudy i zimna. W wolnych chwilach czytam książki, oglądam filmy
i słucham muzyki (głównie rock i elektronika) . Interesują się paleontologią i wszystkim, co 
w jakiś sposób związane jest z fantastyką. Często gram w grę karcianą Magic the Gatering, 
którą szczerze polecam. Moimi największymi osiągnięciami (poza uzyskaniem stypendium) 
było zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na scenariusz do komiksu o tematyce 
ekonomicznej. 



Opowiadanie z morałem
Wszystko zaczęło się wraz z początkiem roku szkolnego. Maciek zaczynał właśnie naukę w nowej szkole - 

gimnazjum.
W podstawówce  był  dobrym  uczniem,  więc  nie  bał  się  o  oceny.  W kółko  jednak  myślał  o  nowych 

znajomościach. Już na początku próbował zagadać do kilku osób, ale one obrzuciły go krzywym spojrzeniem
i  zignorowały.  Było  mu  przykro.  Działo  się  tak  przez  tydzień,  aż  raz  przez  przypadek  potrącił  Mirka  - 
klasowego przywódcę.

- Co ty robisz?! - zapytał się z oburzeniem. - Uważaj jak chodzisz!
- Sorry, nie chciałem. - odrzekł spokojnie.
- Nie chciałeś??? - rzekł udając zdziwienie i szturchnął Maćka.- To od teraz lepiej uważaj na siebie!
To był  dopiero początek.  Od tego spotkania chłopak ciągle mu dokuczał,  popychał,  szturchał.  Maciek 



próbował  to  ignorować,  ale  kiedy do  prześladowcy dołączali  inni,  był  bezradny.  Ciągle  rzucali  pod  jego 
adresem różne teksty i groźby, zaczepiali po szkole. Nie mógł już tego znieść.

Gdy wracał któregoś dnia za szkoły, Mirek podszedł do niego i przewrócił na środku chodnika na oczach  
klasy. Maciek wstał i zadał szybki i celny cios w nos oprawcy. Oszołomiony przeciwnik po chwili leżał na 
ziemi, a nie mniej zaskoczony Maciek szybko odszedł.

Następnego dnia w szkole panował spokój. Nikt go nie zaczepiał, a Mirek trzymał się z dala. Mimo to 
Maciek postanowił go przeprosić. To dlatego czekał na niego po jednej z lekcji.

- Ej, Mirek! Poczekaj! - zaczął za nim biec, gdy ten go zignorował. - Chcę cię tylko przeprosić...
Mirek odwrócił się tak nagle, że niemal na siebie wpadli. Po chwili powiedział:
- Nie musisz przepraszać. Właściwie to powinienem ci za to podziękować. Wiesz, ja też byłem kiedyś 

prześladowany. I póki mnie nie rąbnąłeś, zapomniałem, jak to bardzo boli... Byłem głupi, bo zmusiłem cię do 
złego zachowania. Na dodatek jestem starszy, więc powinienem być choć trochę mądrzejszy. W końcu, wiek 
zobowiązuje. Pogadamy?

Aneta z Ia


Kiedy na Ziemi zapanowałby wieczny mrok, gdyby Słońce w pewnym momencie nagle zgasło?

Dokładnie 500 sekund później. Tyle bowiem czasu potrzebuje światło aby dotrzeć od Słońca do naszej planety - 
z prędkością niemal 300 000 kilometrów na sekundę.

Światło dzienne ustąpiłoby wtedy miejsca ciemnościom, spadłaby też gwałtownie temperatura.


Am 6. Dezember feiert man in Deutschland den Nikolaustag, den Gedenktag 
für den Bischof Nikolaus von Myra, der im 4. Jahrhundert lebte und sich 
besonders um die Kinder gekümmert hat. Schon am Vorabend stellen die 
Mädchen und Jungen ihre Stiefel und Schuhe vor die Türe. Sie möchten, 

dass der Nikolaus sie mit Süßigkeiten und Obst füllt. 
Advent und Weihnachten - dies ist für viele Menschen die schönste Zeit im 

Jahr. Überall auf der Welt wird sie gefeiert, wenn auch viele Bräuche in 
Europa ihren Anfang genommen haben.

In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Das Wort "Advent" kommt aus der lateinischen 
Sprache und heißt "Ankunft". In dieser Zeit denken wir daran, dass Jesus Christus als Kind in diese Welt 

gekommen ist.  Zur Adventszeit sind die Straßen der Städte hell beleuchtet. Überall hängen Lichterketten und 
bunter Schmuck. In den Fenstern hängen Sterne und andere Figuren aus Papier.  Viele Kinder haben auch 

einen Adventskalender. Für jeden der 24 Tage im Dezember bis zum Weihnachtstag findet man ein Stückchen 
Schokolade oder etwas anderes hinter kleinen Türen.

Der Abend vor dem Weihnachtstag ist der Heilige Abend (24.12.). Viele Menschen gehen an diesem Abend 
zum Gottesdienst in die Kirche. Dort singt man Lieder und hört die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. 

Nach dem Gottesdienst ist es Zeit für die Geschenke, die vorher unter den Weihnachtsbaum gelegt worden sind. 
Darauf haben sich alle gefreut, am meisten aber die Kinder. Manche Kinder haben vorher auch schon einen 

"Wunschzettel" geschrieben und ihn den Eltern gegeben.
Abgeschlossen wird der Heilige Abend oft mit einem gemeinsamen Essen, aber am Weihnachtstag (25.12.) geht 

das Feiern dann weiter. Die Hausfrauen machen etwas besonders Gutes zu essen, häufig Karpfen, Gans oder 
einen leckeren Braten und selbst gebackenen Kuchen. Zu diesem Fest kommt dann auch jeder aus der Familie, 

der auswärts wohnt und der eben kommen kann. Weihnachten ist ein Familienfest. 
Die Schüler wünschen der Direktorin- Frau Ma gorzatał  

Bartosiewicz, dem Gemeindevorsteher-Herrn Michał 
Jasi ski, allen Lehrern und Leuten, die im Gymnasiumń  

arbeiten, ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 
Neues Jahr 2014.



Miłość, wiara, nawrócenie...



Adwentem Kościół rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Przez cztery niedziele poprzedzające uroczystość 
Bożego  Narodzenia  w  słowie  Bożym  i  modlitwach  wierzący  rozważają  znaczenie  oczekiwania  ludzi  na 
przyjście Zbawiciela. Tak rozumiany adwent oczekiwania wyraża prawdę o całym życiu człowieka. Jest to 
wyjątkowy czas na przemyślanie i duchowe przygotowanie się do świąt. W tym procesie ważną rolę odgrywają 
zwyczaje adwentowe. W polskiej  tradycji  najbardziej  znanym jest  codzienna Msza święta  zwana roratami. 
Przez  wieki  roraty odprawiano przed  wschodem słońca,  o  świcie.  Teraz  odprawiana  czasem w godzinach 
wieczornych.  Podczas  Mszy  zapala  się  dodatkową  świecę,  zwana  roratką  która  symbolizuje  Najświętszą 
Maryję Panną. Uroczysty klimat tworzy światło lampionów. Innym zwyczajem jest umieszczanie w kościołach 
i domach wieńca adwentowego. Znajdujące się na nim cztery świece, zapalane są w kolejne niedziele adwentu. 
Światło wyraża nadzieję życia. 

Wyjście ze szkoły.. 
Piątek, 19 grudnia. Wszyscy uczniowie naszej szkoły z pośpiechem udają się do kościoła na rekolekcje. 

Witamy!
Godzina 11.30. Obecni pozajmowali już miejsca siedzące. Pozostaje tylko czekać na rozpoczęcie Mszy, 

którą odprawi ks. Szczepan Bugaj. 
Rozpoczęcie Mszy

Po  przeczytaniu  Ewangelii  przez  uczniów  naszej  szkoły  rozpoczęło  się  kazanie.  Na  początku  ksiądz 
wyjaśnij  wszystkim,  na  czym  polega  adwent.  Z  jakim  nastawieniem  powinno  się  przeżywać  Święta 
Bożonarodzeniowe. Uświadomił, że jest to czas wyjątkowy, który może odmienić nasze życie do góry nogami. 
Wszystko jest  możliwe, jeżeli  czegoś się bardzo mocno pragnie i  wierzy,  bo to wiara czyni  cuda...  Takim 
przykładem było dla nas życie pana Macieja.

Niespodziewany gość!
Podczas tegorocznych rekolekcji można było poznać pana Macieja, który opowiadał o swojej przeszłości...  

Z czasem, gdy stracił rodzinę i stał się samotny, zrozumiał, że musi coś zmienić i zdał się tylko na pomoc 
boską. Małymi krokami zbliżał się do swego celu, stając się dobrym człowiekiem. Jego wzruszająca opowieść 
o nawróceniu powinna być przestrogą dla każdego, kto łatwo ulega pokusie i ze świadomością czyni źle. 

Wracamy do rzeczywistości
Po godzinie i 30 minutach nadchodzi czas powrotu do szkoły. Obowiązki czekają.. 

Marta =)

Adwent  -  wyraz ten wywodzi się ze słowa łacińskiego adventus  .  Być może, że nazwę tę zapożyczyli  
chrześcijanie od starożytnego zwyczaju w Rzymie.

Każdorazowe  uroczyste  wejście  cesarza  do  Rzymu  a  przede  wszystkim  do  świątyni  w  uroczystości 
państwowe  -  jego  oczekiwanie  i  powitanie  –  nazwano  adventus,  czyli  nadejście.  Jakże  o  wiele  bardziej 
aktualnym jest oczekiwanie ludu Bożego na przyjście Syna Bożego, Zbawcy rodzaju ludzkiego! 

Z przyprawami przez wiatś
W ramach projektu „Moja przyszłość” grupa uczniów uczestniczyła w akcji „ Z przyprawami przez świat”. 

Nasza  praca  polegała  na  zebraniu  informacji  dotyczących  danej  przyprawy np.  pieprzu,  curry czy onyżu. 
Należało określić, skąd dana przyprawa pochodzi. Na zakończenie wykonaliśmy gazetke, w której na mapach 
są podane wszystkie informacje. Tego samego dnia 16 XII 2014r. Odbył się wieczorek, w godzinach 15 00 – 1830 

.  uczestnicy mieli  przydzielone  dania,  które  wykonywali  w grupach:  pierniki,  gofry oraz  sałatka  „Gyros”. 
Spotkanie  przebiegło  w  przyjemnej  atmosferze.  Na  zakończenie  obejrzeliśmy prezentacje  podsumowującą 
naszą pracę od początku roku.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zadowoleni, bo miło spędzili ten wieczór.

Otaczający mnie świat
Krajobraz zimowy jest piękny, baśniowy. Każde najmniejsze drzewko pokryte białą, puchową pierzynką. 

Ta pora roku charakteryzuje się mrozem i innymi zjawiskami pogodowymi, o których można pisać dużo... To 
czas niskich temperatur, za którym rzadko kto przepada. Jednak warto dostrzegać uroki tegoż zjawiska. Dachy 
zaśnieżone cienką warstwą puchu, znakomicie wyglądają na tle ciemnego o tej  porze nieba.  W niektórych 
oknach pali się światło, które odbija krystaliczny blask. Zimą wszystko jest bardzo wyciszone. Właśnie wtedy 
możemy  usłyszeć  świergot  ptaków  m.in.  wróbli.  Spacerując  po  okolicy,  można  dostrzec  ozdoby 
bożonarodzeniowe wprowadzające w świąteczny nastrój. 

Tegoroczna zima jest  wyjątkowa.  Przez  gałęzie  drzew przedzierają  się  promyki  słońca.  Opady śniegu 
występują bardzo rzadko. Poranki bywają mgliste i szare, dzień jest coraz krótszy a wieczory dłuższe. Chodniki 



zapełniają się anonimowymi postaciami, które ukrywają się w kokonach płaszczy, futer, szalików i czapek, jak 
żółwie wtulając głowy w swój domek (…) 

Martaa =) 
Wyjazd na mecz!

8 listopada 24 uczniów z naszego gimnazjum oraz szkoły podstawowej wyjechało do Warszawy na mecz 
siatkówki  między  AZS  Politechniką  Warszawską  a  Jastrzębskim  Węglem.  Opiekunami  byli:  p.  Rafał 
Witkowski, p. Rafał Krzyżewski - nauczyciel wychowania fizycznego w ZS; oraz p. Tomasz Deptuła.

Zbiórka była już o 1200, pod szkołą, skąd malutkim autokarem pojechaliśmy do stolicy. Po 
około półtorej godziny jazdy wreszcie dotarliśmy na Torwar gdzie odbyć miał się mecz ósmej 
kolejki +Ligi.

Kolejka do wejścia była bardzo długa, ale, co mnie zdziwiło, szybko dostaliśmy się do hali. 
Jeszcze  przed  wejściem  na  trybuny,  mój  uśmiech  powiększył  się  trzykrotnie,  ponieważ 
spotkałam Andree  Gardini'ego!  Dla  niewtajemniczonych  powiem,  że  to  jeden z  najbardziej 
utytułowanych  włoskich  siatkarzy  oraz  były  asystent  Andrei  Anastasi'ego  –  byłego  trenera 
reprezentacji  Polski;  a  obecnie  jest  trenerem  Indykpolu  AZS  Olsztyn.  Oczywiście  zdjęcie 
pamiątkowe umieściłam obok. Patrzcie, podziwiajcie i mi zazdrośćcie! ;)

Gdy weszliśmy na trybuny, rozgrzewka siatkarzy już trwała. Dokładnie o 1452 rozpoczął się 
mecz. Pierwsze dwa sety, bez większych przygód, wygrali goście. Myślałam że 3. set będzie już 
ostatnim,  lecz  Warszawianie  szybko  odrobili  te  straty  i  w  setach  było  po  2.  W  tie-break'u  miało  się 
rozstrzygnąć, kto zdobywa 2 punkty. Cały set był bardzo zacięty, więc oglądałam go na stojąco. Emocje stały 
się jeszcze większe, kiedy Damian Wojtaszek – libero JW- doznał, jak się później okazało, nie groźnej kontuzji. 
Gospodarze obronili jedną piłkę meczową, a goście aż 3! I to oni wygrali ten pojedynek! MVP meczu został  
Michał Masny- rozgrywający. Po meczu zostaliśmy jeszcze na trybunach, niestety chwila ta, nie trwała długo. 

Będąc  w holu  zauważyliśmy Michała  Łasko,  który nie  grał  w tym meczu.  Chętnie  pozował  do zdjęć
i rozdawał autografy. Mi udało się jeszcze zrobić zdjęcie z jednym z najpozytywniejszych osób w polskiej 
siatkówce, trenerem Politechniki- Jakubem Bednarukiem!!

Bardzo  szczęśliwa,  wraz  z  całą  ekipą,  którą  tu  przyjechaliśmy,  wracałam do  autokaru.  Droga  minęła 
szybko i bardzo wesoło :)

Lutyk 

 Konkurs czytelniczy 2014/2015
27 listopada przeprowadzony został szkolny konkurs czytelniczy "Co pamiętasz ze swoich lektur i nie 

tylko". Przystąpiło do niego 32 uczniów ze wszystkich klas.
Pytania  były  zarówno  otwarte,  jak  i  zamknięte  i  dotyczyły  różnego  rodzaju  książek:  obyczajowych, 

przygodowych i  fantastycznych.  Niektóre  z  nich  były podchwytliwe,  zmuszające  do  myślenia.  Uczestnicy 
poradzili sobie naprawdę dobrze. Najwyższe wyniki zbobyli uczniowie: 

Miejsce I ex aequo
Wiśniewski Sebastian Ib
Szwejk Arkadiusz IIIb

Miejsce II
 Szwejk Jakub IIa

Miejsce III
Szwejk Aneta Ia

Wyróżnienie
Wiśniewski Dawid IIa
Gralewska Kamila IIb

Szwejk Joanna Ic
Dolecki Sebastian Ib

Podsumowanie konkursu podczas Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
Wszystkim gratuluję! 

A. Wronowska

B e z p i e c z n e  f e r i e
W naszym województwie przerwa w nauce trwać będzie od 19 do 30 stycznia. Część z nas wyjedzie na 

zimowiska, a część zostanie w domach. Ferie to czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństw na nartach czy 
sankach.  Nie  zapominajmy  jednak,  że  podczas  tych  wszystkich  przyjemności  nietrudno  o  wypadek. 
Towarzyszące temu emocje niekiedy sprawiają, że zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 



Należy postawić przede wszystkim na rozsądek.
W celu zapobiegnięcia nieszczęścia powinieneś przestrzegać tych zasad:
• ślizgaj się tylko na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska;
• nie zjeżdżaj ze stromych zboczy;
• zachowaj  ostrożność  podczas  jazdy  na  sankach,  przestrzegaj  zasad  bezpieczeństwa  podczas 

saneczkowania;
• nie ślizgaj się po lodzie na rzece. Nigdy nie wiesz, jak gruba jest warstwa lodu;
• jeżeli lód zaczyna pękać, należy położyć się na nim, w celu rozłożenia ciężaru ciała;
• noś elementy odblaskowe. Zimą szybciej zapada zmrok;
• nie podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania;
• nie wsiadaj do samochodu osób nieznajomych;
• nie doczepiaj sanek do samochodu;
• jeśli jesteś na obozie itp. nie oddalaj się od opiekunów.

PAMIĘTAJ O TYCH NUMERACH TELEFONÓW :
997 – POLICJA
998 – PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
112 – NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Nie zapomnij także o podstawowych zasadach pierwszej pomocy. To ważne!

ANDRZEJKI
26 listopada w naszej  szkole  odbyła  się  dyskoteka  andrzejkowa.  Było  wiele  ciekawych atrakcji  oraz 

wróżb, które przygotował dla wszystkich Samorząd Uczniowski.
Dyskoteka rozpoczęła się około godziny 15.00 a zakończyła o godzinie 20.00. Wszyscy znakomicie się 

bawili i pląsali do rytmicznych piosenek ala disco-polo. W trakcie dyskoteki, przed głównym wejściem SU 
przygotował stoisko, bez którego andrzejek być nie może. To tam można było sobie powróżyć. Przepowiednie 
mniej lub bardziej trafione sprawiały radość gimnazjalistom, którzy raczej nie wzięli ich sobie do serca. Oto 
kilka z nich: drzewko szczęścia, przebijanie serduszek, rzucanie kośćmi. Na świetlicy mogliśmy kupić rozmaite 
ciasta i napoje a potem znowu skoczyć na parkiet.

Po dyskotece pozostały wspomnienia i wiara, że następna będzie niebawem
Paulina Kacprzycka Ic



Jak pomagać innym?

Co to jest wolontariat?

Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. 5 
grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

W naszej szkole też istnieje taka forma pomocy.

Do Szkolnego Klubu Wolontariatu należy 20 osób. Organizujemy spotkania, na których omawiamy swoje 
obowiązki i dzielimy się zadaniami. Wszyscy chętnie uczestniczymy w tych naradach. Naszym opiekunem, 
który koordynuje nasze działania jest Pan Waldemar Zając.

Zaniedbane groby zmarłych są nareszcie czyste!

Pierwszym zadaniem, jakie wykonał SKW w tym roku szkolnym było posprzątanie grobów. 26 września 
grupa chętnych udała się na cmentarz. Ponieważ zbliżało się święto wszystkich zmarłych groby, które były 
zaniedbane zostały posprzątane. Zapaliliśmy też świeczki przyniesione przez ludzi dobrego serca.

Szlachetna Paczka!



 Naszą  pomoc  zanieśliśmy  rodzinie  z  Makowa  Mazowieckiego.  Pani  Paulina  wychowuje  samotnie 
czwórkę pociech: Błażeja Filipa (9 l.), Wiktorię (6 l.), Lenę(5 l.) i Michalinę (3 l.). Ta kobieta od lipca musi  
sama zmagać się z wychowywaniem czwórki małych dzieci. Jest jej bardzo ciężko, dlatego przez kilkanaście 
dni  zbieraliśmy dla  nich  potrzebne  produkty,  zabawki,  ubrania,  chemię,   itp.  W piątek  zapakowywaliśmy 
przyniesione prezenty w ozdobne papiery. Razem zrobiliśmy 17 paczek. W niedzielę 14 grudnia p. Waldemar 
Zając wraz z chętnymi osobami zawiózł paczki potrzebującym. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

W tym roku pieniądze zbierane przez nas do puszek zostaną przeznaczone dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów.

Liczymy na empatię wszystkich, których spotkamy na naszej drodze.
Monika Karczewska

Myśli nieuczesane
Wrzesień minął szybko... Październik też... A listopad i grudzień? Te miesiące ciągną się okropnie... I sama 

zastanawiam się dlaczego. Są tylko dwa możliwe powody...
Po pierwsze, to jesienna pogoda mogła nieźle namieszać... Teraz nikomu nic nie chce się robić... Listopad i 

grudzień,  też  nie  chcą  odejść,  więc  ciągle  nam dokuczają  ;)  Tylko dlaczego kosztem uczniów, którzy tak 
oczekują świąt i ferii? Wydaje mi się, że też oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia i na ferie rozleniwiają 
nas wszystkich... Zresztą, skoro wiewiórki śpią całą zimę, to dlaczego my nie możemy? :D

Dobra! A teraz na poważnie... Skoro sobie już ponarzekałam na szarą aurę  oraz niekończące się odliczanie 
do  świąt  i  z  pewnością  znalazłam  dużo  sprzymierzeńców,  to  chętnie  opowiem  Wam,  jak  spędziłam  te 
nieciekawe miesiące. :)

Listopad, jak wiadomo, rozpoczyna się od święta Wszystkich Świętych. Powinien być to wesoły dzień,
w którym po prostu świętujemy imieniny Wszystkich Świętych oraz nasze „ludzkie”,  gdyż nosimy imiona 
świętych.  Zastanawiam się,  dlaczego  jest  mylony  z  2.  listopada,  kiedy  to  wspominamy naszych  bliskich 
zmarłych...  Odwiedziłam  wtedy  cmentarze.  Zawsze,  stojąc  nad  grobami,  zastanawiamy  się,  dlaczego  tak 
wspaniali ludzie już od nas odeszli... Dlaczego właśnie teraz, kiedy tak bardzo ich potrzebujemy? Pamiętam 
słowa  dziennikarza  telewizyjnego,  który  wspominał  zmarłych  w  tym  roku:  „Na  śmierć  nigdy  nie  ma 
odpowiedniej pory”. Tak jest... Jeżeli kogoś szczerze kochaliśmy to zawsze będziemy tęsknić, ale jest szansa, 
że kiedyś się spotkamy. Tak na zawsze :))

Listopad to przede wszystkich czas refleksji i zadumy, także nad pamiętną datą: 11 XI 1918, kiedy Polska 
po 123 lat odzyskała niepodległość i z powrotem wróciła na mapy. Należy pamiętać, że nie stało się tak „z dnia 
na dzień”. Wolność naszej ojczyzny została okupiona śmiercią wielu żołnierzy, którzy nigdy już nie wrócili do 
swoich rodzinnych domów. To, że możemy bez żadnych przeszkód chodzić do polskiej  szkoły i  uczyć się
w niej  po polsku,  że możemy brać udział  w demokratycznych wyborach,  to  wszystko zasługa  tych ludzi. 
Dlatego warto podziękować im poprzez zwykłe gesty np.  wywieszając flagę oraz paląc znicze na grobach 
nieznanych żołnierzy. 

W listopadzie  czeka nas jeszcze jedno święto, ale już bardziej wesołe! To oczywiście andrzejki, które ob-
chodzimy 30 listopada, w dzień imienin  świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Wróżymy sobie 
przyszłość w obierkach ziemniaków, jabłek,  lejemy wosk przez dziurkę od klucza,   losujemy imię drugiej 
połówki, zawodu i … . I choć nikt nie traktuje tych wróżb jako prawdziwe przepowiednie, to zabawa jest 
naprawdę świetna!  W naszej szkole również będziemy je obchodzić podczas dyskoteki, która już nie długo. 
Samorząd ustala szczegóły :))

A o grudniu to chyba nie muszę pisać ;) Przecież wszystkim kojarzą się  prezentami... To naprawdę miły 
miesiąc. Na początku mikołajki i każdy dostaje prezenty! No sam też coś oczywiście daje od siebie. Potem 
święta!!!  Wigilia  i  dwa dni  najwspanialszych  i  najbardziej  rodzinnych  świąt  :))  Ja  już  czuję  zapach  tego 
makowca i... mandarynek! A potem Sylwester i znowu impreza! :)) Nowy Rok i będziemy starsi i... ale o tym 
później ;) Na koniec życzę wam  jeszcze wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku i satysfakcjonujących 
ocen na półrocze...

<obiektywna>



Do czego zdolny jest człowiek?
Tradycją naszej szkoły są wycieczki programowe z języka polskiego.  W ubiegłym roku obecne klasy 

drugie oglądały spektakl pt. „Dziady” cz. II na podstawie utworu Adama Mickiewicza. W tym roku, 2 grudnia, 
drugoklasiści wybrali się do Makowa Mazowieckiego na spektakl Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.

Jedziemy!
Wychodzimy z budynku naszego gimnazjum i biegniemy na parking, gdzie czeka już na nas pan kierowca 

w rozgrzanym autobusie. Na dworze straszny mróz, więc przynajmniej tu jakaś ulga! Pani jeszcze sprawdza 
listę, by upewnić się, czy na pewno wszyscy są. Nikt „nie zaginął”, więc za chwilę ruszamy. Do Makowa 
niedaleko, ale zła pogoda i śliska nawierzchnia, więc jedziemy po prostu wolniutko...

Przed spektaklem
Wchodzimy na salę w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim. Jesteśmy ostatnią szkołą, która 

przybyła, więc zajmujemy najwyższe miejsca i... krzesła! No cóż, następnym razem przyjedziemy wcześniej. :)
Gdy już każdy, w miarę, wygodnie siedzi...

… światło gaśnie, a kurtyny rozsuwają się. Przedstawienie się rozpoczyna! 
Aktorzy  wybrali  sceny  ze  wszystkich  aktów  dramatu  i  ukazali  najważniejsze  losy  dwóch  sióstr, 

mieszkających z matką w ubogiej chatce: Balladyny i Aliny. Pewnego dnia po rozmowie z pustelnikiem do 
chaty przyjeżdża bogaty książę Kirkor, wiedziony tam przez sługę Goplany Skierkę. Nimfa ma nadzieję, że 
Kirkor zakocha się w Balladynie, a wtedy Grabiec będzie tylko jej. Jednak Skierka, który nie zrozumiał planu 
swojej królowej, sprawia, że książę zakochuje się w obu siostrach. Ta, która pierwsza zbierze pełny dzbanek 
malin, ma zostać żoną Kirkora. Gdy okazuje się, że Alina wygrywa, Balladyna zabija ją nożem. O zbrodni 
przypomina niedobrej królowej krwawa plama, niedająca się zmyć z jej czoła. Ostatecznie Balladyna zostaje 
jedyną  panią  na  zamku,  dokonując  po  drodze  szeregu  zabójstw.  Jednak  „nie  ma  zbrodni  bez  kary”. 
Sprawiedliwy wyrok złej siostrze i córce wymierza sam Bóg – uderzając w nie piorunem. W końcu zło zostaje 
ukarane.

Z powrotem
W drodze powrotnej rozmawiamy o swoich wrażeniach po przedstawieniu. Spektakl wywołał pozytywne 

emocje na całej publiczności. Naprawdę skłania do refleksji. Czy można być aż tak złym człowiekiem, jak 
postać stworzona przez Słowackiego? Czy Balladyna nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć sukces?

<obiektywna>

Proszę

Stosunkowo najrzadziej posługujemy się nim w jego dosłownym, pierwotnym znaczeniu- „proszę , czyli 
wyrażam prośbę”. Znacznie częściej  „ proszę” oznacza: „zapraszam” , „słucham”. Jest  także zachętą – np. 
„proszę spróbować”, „proszę się nie krępować”. Zwrotu tego używa się również, wyrażając zgodę, akceptację. 
Ktoś pyta - „ Czy można to obejrzeć?” odpowiadamy - „proszę bardzo”. W przypadkach zdecydowanej zgody 
na  coś,  dobrze  jest  używać  zwrotów:  „Proszę  bardzo”  lub  „bardzo  proszę”.  Samo  „proszę”,  zwłaszcza 
wypowiadane z ociąganiem, może oznaczać niechętną, natarczywie wymuszoną zgodę. Gdy np. na pytanie - 
„Czy mogę skorzystać z pańskiego telefonu?”- słyszymy w odpowiedzi: „No cóż, proszę” - oznacza to , że 
nadużywamy czyjejś uprzejmości i w przyszłości sytuacja taka nie powinna się powtórzyć.

Słowa  „proszę”  używa  się  także  w  znaczeniu  „  polecam”,  „nakazuję”.  Najczęściej  ma  to  miejsce
w  stosunkach  służbowych.  „Proszę  to  zrobić  jeszcze  dzisiaj”  jest  stanowczym  poleceniem  wyrażonym
w uprzejmej formie.

W sytuacjach towarzyskich warto zwracać uwagę,  aby „proszę” nie  kojarzyło się  z  apodyktycznością. 
Zamiast : „Proszę do stołu”, lepiej powiedzieć „Zapraszam do stołu”.

Jest to uniwersalny zwrot towarzyski, którego 
używa się w różnych znaczeniach i przy 

rozmaitych okazjach.



Niestety, nie jest to tylko przykład z kabaretu. Zdarza się także i w życiu. Zwłaszcza świeżo upieczonym 
biznesmenom, którzy- zajęci zdobywaniem pieniędzy- nie zdążyli nabyć ogłady.

Od  lat  grasuje  w  naszym  życiu  towarzyskim  fatalny  zwrot  „proszę  ciebie”,  używany  w  charakterze 
przerywnika.  Jeśli  już  ktoś  musi  używać  jakichś  przerywników,  to  osobiście  doradzam  „mociumpanie”. 
Zabawniej brzmi.

Przepraszam

Chcieliśmy dobrze, a mimo woli wyszło źle, naraziliśmy kogoś na zbędną fatygę, kłopotliwą sytuację, 
wprowadziliśmy kogoś w błąd- mówimy wówczas „przepraszam”.

Jeśli  jednak  wskutek  naszej  niezręczności  czy  nieuwagi  stało  się  coś  szczególnie  niemiłego,  np. 
zabrudziliśmy  komuś  ubranie,  boleśnie  kogoś  potrąciliśmy,  nie  wystarczy  samo  „przepraszam”.  Trzeba 
dobitniej wyrazić swoje ubolewanie, np.” Bardzo mi przykro, że tak się stało”, „Proszę wybaczyć, niechcący.” 
Ale... gdy skutki naszych nieumyślnych działań okazują się dla kogoś bardzo przykre, nie wolno nam przejść 
nad tym do porządku dziennego. Trzeba zaoferować swoją pomoc, ewentualnie rekompensatę wyrządzonej 
szkody.

Pomocne w różnych opresjach słówko „przepraszam” bywa niekiedy używane zamiast „do widzenia”. Jest 
to błąd. Nie ma nic głupszego, niż przy pożegnaniu zamiast zwykłego „do widzenia” powiedzieć „Przepraszam, 
co złego to nie ja”. Unikajmy takich głupstw.

Dziękuję

„Dziękuję  bardzo”,  „pięknie  dziękuję”  ,  „serdeczne  dzięki”,  „jestem  zobowiązany”-  używamy  tych 
zwrotów hojnie, a nawet rozrzutnie. Nie tylko wtedy, gdy naprawdę jesteśmy komuś za coś wdzięczni, nie tylko 
wobec starszych i przełożonych, ale także w domu wobec osób bliskich, w zwykłych, codziennych sytuacjach. 
To naprawdę nie nie kosztuję, a sprawia przyjemność. Oznacza, że ktoś docenił czyjeś starania, wysiłek, dobre 
intencje.

Dziękuje  się  za  uprzejmość,  za  towarzystwo,  za  udział  i  przybycie,  za 
ustąpienie miejsca,  za załatwienia sprawy,  za informacje,  za komplement,  za 
każdą pomoc.

Słowo „dziękuję” ma także inny sens ; może oznaczać uprzejmą odmowę. 
Na  przykład  „dziękujemy  bardzo,  ale  nie  skorzystamy  z  państwa  oferty”, 
„  dziękuję  za  zainteresowanie,  ale  już  sobie  poradziłem”  ,  „dziękuje  za 
zaproszenie ,ale ten wieczór mam akurat zajęty”. Niezwykle skutecznie można 
się posłużyć słówkiem „dziękuję” wobec różnego rodzaju natrętów, którzy proponują nam np. dezynsekcję 
mieszkania,  wstawienie  dodatkowych  drzwi  lub  zainstalowanie  żaluzji  okiennych  i  nie  przyjmują  do 
wiadomości  naszego  naszego  braku  zainteresowania  tymi  propozycjami.   Zamiast  wdawać  się  w  jałowe 
dyskusje na temat przydatności oferowanych usług, lepiej po prostu powiedzieć- „dziękuję, nie skorzystam”. 
Gdy natręt, mimo wszystko, próbuje nas nakłonić do swojej oferty, powtarzamy dobitnie- „dziękuję”.Skutek 
gwarantowany.

„Dziękuję” bywa również informacją o zakończeniu sytuacji służbowej, urzędowej, towarzyskiej. „ Dziękuję 
państwu” oznacza  koniec  narady,  zebrania,  spotkania.  Za  pomocą słowa „ dziękuję”  sygnalizuję  się  także 
zakończenie wykonywanej usługi. Spotykamy się z taką sytuacją u lekarza, fryzjera, kosmetyczki itp. Na tego 

Jak ognia należy unikać zestawienia „proszę” ze słowami 
„mnie” i „ciebie:, np. „Proszę mnie tu nie dyskutować, tylko 

wziąć się do roboty.”

Zwrotem tym posługujemy się nie tylko wtedy, gdy naprawdę 
czujemy się winni, odpowiedzialni za coś złego. Słowem tym 

najczęściej wyrażamy ubolewanie za wszelkiego rodzaju 
nieporozumienia, pomyłki,niezręczności, przeoczenia.

„Przepraszam” jest słowem, które pozwala zwrócić się do 
kogoś nieznajomego i o coś zapytać. Na przykład: 
„Przepraszam pana, czy tą ulicą dojdę do dworca 

kolejowego?”

Magiczne słówko, które może sprawić 
satysfakcje lub rozczarowanie. Jego sens 

zależy od okoliczności.



rodzaju „ dziękuję” odpowiadamy również - „dziękuję”.Gdy natomiast ktoś wyraża nam podziękowanie za 
przysługę,  informację  lub  pomoc,  wypada  odpowiedzieć;  „proszę  bardzo”,  „drobiazg”,  „polecam  się  na 
przyszłość” itp.


Przeżyjmy to jeszcze raz

29 października odbył się I etap Turnieju Wiedzy o RPO WM.  Był dla nas szczęśliwy, udało się 
przejść dalej...

Czas przygotowań...
Obwieszczono nam wesołą  wiadomość.  Spośród 100 szkół  nasza  szkoła  została  wybrana  do  turnieju. 

Okazało się, że nasz biznesplan zajął 3. miejsce w województwie :) Grupa z projektu „Moja przyszłość” oraz 
cztery osoby zostały zapoznane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Na-
stępnie wyłoniono szóstkę uczestników, którzy będą reprezentować drużynę w konkurencjach teoretycznych. 
Nauki było dużo, ale zabawy jeszcze więcej.

Wyjazd
Nadjechał autobus. Wsiadamy. Pani Wanda sprawdza obecność. Okazuje się, że nie ma jednej osoby, która 

zachorowała. Mówi się  trudno... Po dwóch godzinach dotarliśmy. W środku powitano nas, każdy uczestnik 
otrzymał torbę, a  w niej koszulkę i uwielbiane przez wszystkich krówki. Przydzielono nam opiekuna, który, jak 
się później okazało, był bardzo pomocny i miły. Po przebraniu się poszliśmy na śniadanie.

Hala sportowa
Weszliśmy na halę sportową. Robiła wrażenie! Część z nas usiadła na przeznaczonych dla nas trybunach. 

Niektórzy poszli  pokopać piłkę,  my natomiast  sprawdzałyśmy działanie  przycisków przy naszym pulpicie. 
Działały :) Z głośników usłyszeliśmy prośbę o zajęcie miejsc, za chwilę się zaczęło.

Zaraz się zaczyna!
Wszystkie drużyny powitał pan konferansjer. Było ich 10, w każdej po 20 osób. Pierwszą konkurencją były 

pytania. Nasza szóstka stała przy pulpitach, obok drużyny z Nasielska. Potem było jeszcze parę konkurencji 
teoretycznych  takich  jak:  quiz,  kalambury,  itp.,  jednak większość  stanowiły te  sportowe,  w których nasza 
reprezentacja radziła sobie naprawdę dobrze. Przed ostatnią konkurencją, czyli kołem fortuny byliśmy na 3 
miejscu. Ale niestety, po tej konkurencji znacznie się opuściliśmy. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czy odpadniemy, 
ale według naszych obliczeń tak właśnie miało się stać.

Ogłoszenie wyników
Stoimy przed ekranem głównym, jednak nie wszyscy patrzą się w jego stronę. Większość z nas „modli  

się”, niektórzy zasłaniają sobie oczy rękami lub też w jakiś inny sposób radzą sobie z ogromnym stresem.
Na tablicy ukazują się wyniki. Przez pierwsze sekundy nikt się nie cieszy. To niemożliwe. Chwilę później  

uświadamiamy sobie, że jesteśmy na 7. miejscu, podczas gdy osiem drużyn przechodzi. Zaczynamy krzyczeć, 
przytulać się, skakać... 

Wracamy z tarczą
Tego dnia radości nie było końca. W autobusie jest gwarno i wesoło. Wszyscy śpiewamy i śmiejemy się. 

Wszędzie wiszą balony, których szybko ubywa. 
Dominika Ł

Droga do finału - etap II
Cel osiągnięty, dopiero teraz możemy pokazać, na co nas stać – nie ma żadnej presji.. Teraz „możemy”,

a nie „musimy”. A z takim podejściem wszystkie góry nasze!
„No dobra... Ruszamy”
Panie  sprawdzają,  czy  wszyscy  są.  U  nas  jak  zawsze  niepełny  skład:  ktoś  zachorował,  ktoś  dopiero 

wsiada... Lecz i tak, punktualnie o 6.30 wyruszamy sprzed szkoły... Droga ciągnie się i strasznie dłuży – jakby 
do Krakowa a nie do Warszawy... Stres jest, ale nie taki, jak osiem dni wcześniej – bardziej mobilizujący.

Jesteśmy!
Na  miejscu  zjawiliśmy  się  jako  pierwsi  –  tak  jak  ostatnio.  Witają  nas  osoby  organizujące  turniej.  

Podpisujemy jeszcze jakieś dokumenty, przebieramy się i idziemy na smakowite śniadanko :)
„Zaczynamy?”
Pan prowadzący ma tyle samo energii co ostatnio... więc znowu będzie ciekawie, ale zaczynajmy, bo tyle 

emocji...
Rajd, koło fortuny, i... węzeł!
Wszystko rozpoczęło się konkurencją wymagającą od nas umiejętności współpracy. Każda drużyna miała 

za zadanie rozwiązanie węzła utworzonego z kilku lin. Każda lina była za-wiązana w ten sam sposób, więc 
każdy miał takie same szanse.  Wykonywaliśmy rzuty piłką ręczną na bramkę. Do zaciętej rywalizacji włączyli 



się  również  nasi  nauczyciele,  którzy  wraz  ze  swoimi  podopiecznymi  podjęli  wyzwanie  sprawdzenia  swej 
celności  w  trakcie  pojedynku  golfowego.  Wcieliliśmy  się  również  w  rolę  doradców  do  spraw  funduszy 
unijnych. „Pomagaliśmy” inwestorom w zaplanowaniu działań w trakcie ubiegania się o dofinansowanie na re-
mont kuchni i sal restauracyjnych. Po przerwie na obiad drużyny rozegrały turniej w ping-ponga w systemie 
pucharowym, a także rywalizowały w wyścigach zdalnie sterowanymi samochodzikami. Quiz z kołem fortuny 
pozwolił na ostateczne rozstrzygnięcie drugiego etapu turnieju. 

Wyniki
Czekamy...  Emocje  sięgają  zenitu.  Ja  po  prostu  ledwo  co  stoję.  Przecież  tyle  pracy  i  przygotowań 

włożonych w ten turniej... A wyników na telebimie nie ma. Jakby zaczarowany... I znowu wszystko się tak 
bardzo dłuży i... w końcu są! No i co? I jesteśmy w finale! :) Ja, wtedy po prostu nic nie słyszałam, nic do mnie 
nie dociera... „Każdy” cieszy się, „każdy” się uśmiecha, bo „każdy” dołożył cegiełkę do takiego wyniku... 

Kierunek finał!
Po pierwszym etapie awansowaliśmy z VII miejsca, teraz z IV... To co? 21 listopada podium? Wierzymy

w to głęboko! Takie spotkania sprawiają, że czujemy się silniej, a nasza samoocena wzrasta. Myślałam, że 
dobrze znam moją klasę, ale nie wiedziałam, że aż tak to wszystko można przeżywać! A więc Warszawo! Do 
zobaczenia za 15 dni ;) Szkoda, że ostatni raz...

Dominika ;)

Finał! 
Udało się! Cel osiągnięty, mamy finał! Dla nas już jesteśmy zwycięzcami. Droga nie była łatwa, zdarzały 

się chwile słabości, ale jesteśmy już coraz bliżej wygranej. 
6:15...Ruszamy!

Listy sprawdzone, wszyscy są - kierunek Warszawa. Wczesna godzina, jesteśmy niewyspani. Stres jest, ale 
wesoła i przyjemna atmosfera pomaga nam go rozładować. 

Jesteśmy na miejscu!
Tym razem nie jako pierwsi,  witają  nas organizatorzy,  podpisujemy listę,  zakładamy nasze drużynowe 

stroje i idziemy na śniadanie :) 
Finał czas zacząć!

Wita  nas  przemiły  pan  prowadzący-  pełny  energii,  jak  zawsze  :)  W finałowym  etapie   rywalizacja
o miejsca na podium jest niezwykle wyrównana i przysparza wielu emocji. Doskonale widać, że wszystkie 
drużyny włożyły ogromny wysiłek w przygotowanie się do turnieju.

Pierwsza konkurencja...labirynt
Tym razem dwie konkurencje, część merytoryczna ze sportową. Jedna osoba 

z  drużyny musi odszukać koperty z karteczkami umieszczonymi w labiryncie, 
natomiast reszta drużyny (wytypowana szóstka) odpowiada na pytania. Następnie 
piłka nożna na xbox. Potem puzzle oraz konkurencja typowo sportowa – rzut 
lotkami, jazda na BMX i cel do kosza. A teraz czas na drugie śniadanie! Po 30 
minutowej  przerwie,  w rozgrywce  wzięło  udział  aż  12  osób,  było  stworzenie 
wodociągu, przez który musiała „przepłynąć” piłeczka. Praca wymagała zgrania, 
koncentracji  i  opanowania.  Kolejna  konkurencja  -  znów  połączono  sport
i pytania. Jedna osoba ma „wyłowić”  pudełeczka z numerkami pytań, a pozostała 
część drużyny szuka odpowiedzi  :D  Po obiedzie,  drużyny rozgrywają turniej 
hokeja na zasadzie „każdy z każdym”. Przedostatnia rozgrywka - to gra na xbox- 
symulacja latania. Finał wieńczy zbicie kręgli a potem odpowiedzi na pytania.

Wyniki
Z  niecierpliwością  czekamy  na  końcowe  wyniki,  jesteśmy  pełni  nadziei,  że  znajdziemy  się  w  tej 

szczęśliwej trójce. Czas się dłuży, a na ekranie nic się nie pojawia. Są! Chwila ciszy, każda drużyna szuka 
swojej miejscowości, już słychać krzyki z radości. Na każdej twarzy jest uśmiech. Nawet u nas, zajęliśmy 5. 
miejsce. Też jesteśmy z siebie dumni, be doszliśmy tak daleko. Było świetnie, szkoda tylko, że to już koniec. :( 

Wiktoria ;3

Człowiek wolny, to człowiek bez uzależnień

17  grudnia w naszej  szkole  odbył  się  koncert  Gabriela  Fleszara.  Widownie  zapełnili  wszyscy uczniowie 



naszego gimnazjum. Artysta zasłynął na scenie muzycznej pod koniec lat 90. XX wieku, zagrał też główną rolę  
w  filmie  Bogusława  Lindy  pt.  ,,Sezon  na  leszcza’’.  Obecnie  bierze  udział  w  projekcie  profilaktycznym,
w ramach którego jeździ po naszym kraju i opowiada o uzależnieniach

Zaczynamy!
Wszyscy  zastanawiają  się,  kim  właściwie  jest  człowiek  z  długimi  włosami  i  z  gitarą?  Spotkanie 

rozpoczyna się punktualnie o 10.00. Muzyk gra swój najpopularniejszy utwór pt. ,,Kroplą deszczu’’. Ten refren 
zna prawie każdy Polak.

Muzyka uczy
Artysta opowiada o uzależnieniach, które mogą spowodować duże problemy w naszym życiu. Mówi nie 

tylko o papierosach, czy alkoholu, ale także o narkotykach. Długi monolog dzieli kultowymi utworami, które 
idealnie współgrają z przewodnim tematem.  Widownia ma okazje wysłuchać piosenek takich zespołów jak 
Alice in Chains,  Kombajn do zbierania kur po wioskach, którego wokalista ,,Zagan’’ był przyjacielem muzyka. 
Fleszar mówił bardzo otwarcie o tym, co spotkało go w życiu i jak niewiele brakowało, by zszedł na inną, złą 
drogę. Przybliżył nam kilka rzeczywistych historii, których był świadkiem, gdyż dotyczyły jego i przyjaciół. 
Jedną z nich była „Durna miłość”, jak sam pan Gabriel, o niej powiedział.

„Durna miłość”
Piękna dziewczyna odwzajemniła jego uczucie dopiero wtedy, gdy sam odpuścił i ułożył sobie życie na 

nowo. Prawdopodobnie dlatego zaczęła zażywać narkotyki,  które doprowadziły do trwałego uszczerbku na 
zdrowiu i późniejszej schizofrenii.

Klub 27
Do klubu należą artyści, którzy zmarli w wieku 27 lat z powodu przedawkowania narkotyków lub leków. 

Robert Johnson, Jimi Hendrix, Brian Jones, Jenis Joplin, Jim Morrison i Kurt Cobain- -wielu z nich mogłoby 
do dzisiaj cieszyć nas swoją  obecnością. Jednak ich wybór był inny...

Świadectwo życia
Muzyk mówiąc o sobie i swojej artystycznej drodze, nawiązał do tego, jak wielkim złem są uzależnienia, 

które stanęły również przed nim. Jak sam niejednokrotnie podkreślał, chce uczyć nas, ludzi młodych, ale nie 
moralizować. 

Jestem pod wrażeniem jego talentu i sposób dotarcia do młodzieży... Mimo tak dużej różnicy wieku, mia-
łam wrażenie, jakbym słuchała starszego kolegi, a nie dorosłego mężczyzny... 

Uzależnienie – po co to komu?
Gabriel Fleszar zakończył spotkanie z nami piękną piosenką pt. „Kocham wolność” Chłopców z placu 

broni i bardzo trafnym stwierdzeniem, że: „Są rzeczy, których nie musimy próbować, bo warto uczyć się na 
błędach innych.”

<obiektywna>
●●●●●●●●●●●●●●●●

Rozgrzewka i przygotowanie do meczu
10 grudnia na ósmej godzinie lekcyjnej odbył się mecz piłki halowej pomiędzy uczniami klas drugich. Na 

początku  lekcji  chłopacy  przebrali  się  i  przygotowali  do  zawodów.  Kiedy  byli  już  gotowi,  usłyszeliśmy 
pierwszy gwizdek...

Ale emocje!
Gra rozpoczęła  się.  Hala sportowa była zapełniona.  Wszyscy krzyczeli  i  kibicowali  swoim drużynom. 

Nareszcie pierwszy gol, jedni się cieszą a drudzy smucą, ale przecież taka jest gra. Było dużo emocji i przeżyć. 
W końcu drugi,  trzeci,  czwarty gol.  Piękne bramki strzelone przez zawodników. Minęła pierwsza połowa. 
Chwila odpoczynku. Po niedługiej przerwie, chłopacy wznawiają grę. Zaczęła się druga część meczu. Znowu 
krzyki i piski, strach i radość. Widać, że zawodnicy są już zmęczeni, ale nie poddają się, grają do końca. Jest 
gol! Wszystko dzieje się bardzo szybko. IIb po zaciętej walce wygrywa z rywalami wynikiem 7:5. 

Ale zamieszanie!
Po meczu, wszyscy wychodzą z hali. Tłok przy drzwiach, Każdy chce jak najszybciej wyjść i pogratulować 

wygranej.  Zawodnicy zagrali naprawdę dobry mecz i wiele osób na pewno przyszłoby na takie widowisko 
jeszcze raz!

Monika z Iib
●●●●●●●●●●●●●●●●

Wieści szkolne
28  października –  tego  dnia  klasa  IIIc  oraz  klasa  Ib  wybrały  się  na  wycieczkę  do  Warszawy. 

Gimnazjaliści  bawili  się  w  kręgielni,  byli  na  dachu  Biblioteki  UW  i  oglądali  film  pt.  „Miasto 



44”.Opiekunami wyprawy byli p. Daniela Wawrzonkowska, p. Małgorzata Żychowska i p. Rafał Witkowski.
29 października – wybrane osoby z klas drugich wraz z opiekunami p. Wandą Zaradkiewicz i p. Joanną 

Jaworską  rozpoczęli  zmagania  na  turnieju  wiedzy  w  Warszawie  (RPO).  Grupa  zakwalifikowała  się  do 
następnego etapu. 

W październikowych  konkursach przeedmiotowych dwie osoby przeszły do II  etapu.  Jest  to Anna 
Łucak (poprawna polszczyzna) oraz Aleksandra Rzewnicka.

6 listopada – tego dnia odbyła się druga część turnieju. Uczniowie weszli do finału.
6  listopada  –  w tym dniu  miało  miejsce  przedstawienie  z  okazji  odzyskania  niepodległości  przez 

Polaków. Akademię przygotowali  uczniowie z klasy IIIa.  Opiekunkami były p. Elżbieta Wierzbicka oraz
p. Aneta Wronowska.

8 listopada – fani siatkówki wybrali się na mecz piłki siatkowej do Warszawy. Na boisku pojawiły się 
kluby: AZS Politechnika Warszawska i Jastrzębski Węgiel.

12 listopada –  pierwszoklasiści uczestniczyli w konkursie wiedzy o uzależnieniach oraz asertywności, 
który zorganizowała p. Z. Żychowska przy współpracy p. K. Kucińskiej- przedstawicielki komisji ds. 
uzależnień, działającej przy UG w Karniewie.
18  listopada  –  p.  Wanda  Zaradkiewicz  pojechała  z  grupą  (wybrani  z  całej  szkoły)  uczniów  do 
Warszawy. Wyjazd to nagroda za udział szkoły w projekcie „Otwarta firma”. Pozostałymi opiekunami 
byli: p. Joanna Jaworska i p. Rafał Witkowski. 
19 listopada - w sali  konferencyjnej  Urzędu Gminy w Karniewie  odbyło  się  spotkanie  z  Barbarą 
Ciwoniuk, autorką powieści dla młodzieży. 
21 listopada – odbył się finał turnieju wiedzy. Uczniowie naszego Gimnazjum zajęli 5 miejsce.
25  listopada  –  pani  Wanda  Zaradkiewicz  zorganizowała  wycieczkę  dla  klas  trzecich  do  makowa 
Mazowieckiego. Uczniowie odwiedzili firmę EURO-ZURT, Urzad Skarbowy oraz firmę AUTO-HIT.
26 listopada – na ten dzień SU zaplanował andrzejkową dyskotekę,  na którą zostali  też zaproszeni 
absolwenci.
2 grudnia –  drugoklasiści wybrali się do Makowa Mazowieckiego na spektakl Juliusza Słowackiego 
pt. „Balladyna”.
Od 15 listopada do 12 grudnia – uczniowie, pracownicy szkoły, nauczyciele zbierali przedmioty dla 
wybranej rodziny z makowa Mazowieckiego. Po spakowaniu wszysstkich przyniesionych rzeczy, 17 
paczek trafiło do pani Pauliny.
17 grudnia –  w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne zatytułowane „Wolności oddać nie 
umiem”, które poprowadził Gabriel Fleszar.
18  grudnia  –   uczniowie klasy Ic  pod kierownictwem p.  Ewy Balińskiej  oraz  ks.  Piotra  Gątarka 
zaprezentowali „Jasełka”.
W grudniu odbył się turniej piłki nożnej halowej chłopców. Klasa IIIa za  jęła trzecie miejsce, klasa IIIc   
drugie, a klasa IIIb uplasowała się na pierwszym miejscu. Gratulujemy wszystkim drużynom.
W grudniu odbył  się  Konkurs  na  Najciekawszą  ozdobę  Bożonarodzeniową  zorganizowany  przez
p. E. Balińską. Oto wyniki: 
I miejsce – Patrycja Gronowska, kl Ic – karta bożonarodzeniowa technik quillingu,
II miejsce – Sylwia Czekalińska, kl Ib – choinka z płatków kosmetycznych,
III miejsce – Paulina Kacprzycka, kl Ic – „Święta Rodzina” malowana farbami na drewnie. 

Monika z IIb


