
Gazeta „Żak”: Dlaczego zgłosiłaś się do wyborów SU?
Marta Jakubiak:  Kandydatura do Samorządu Uczniowskiego nie była tylko moją decyzją. Każda klasa miała
obowiązek wybrać  trzy osoby chętne do  pracy w radzie.  Razem z Moniką stwierdziłam,  że  my też  możemy
spróbować swoich sił.;) Klasa zaakceptowała naszą decyzję.
Gazeta „Żak”: Jak wyglądają wasze spotkania? Jak osiągacie kompromis? 
M. Jakubiak: Nasza grupa, moim zdaniem, jest bardzo dobrze zgrana. Podczas podejmowania decyzji nie zawsze
jesteśmy  jednomyślni,  jednak  potrafimy  dojść  do  porozumienia.  Każdy  chętnie  wykonuje  swoje  obowiązki.
Spotkania  przebiegają  sprawnie,  według  stałego  schematu.  Na  kartce  wypisujemy  zadania,  które  mamy  do
zrobienia, omawiamy każdy punkt, wymieniamy się pomysłami, przydzielamy prace i do dzieła! Jednak zdarza się,
że  odbiegamy  od  tematu  i  rozważamy  sprawy  nieistotne.  ;)  Uważam,  że  dobrze  czujemy  się  w  swoim
towarzystwie, a praca w takim składzie sprawia wszystkim przyjemność. 
Gazeta „Żak”: Opowiedz o tym, co zrobiliście w tym roku? 
M. Jakubiak:  Muszę przyznać, że w tym roku Samorząd Uczniowski działał bardzo aktywnie  - reprezentował
szkołę  na wielu uroczystościach.  Przygotował  akademię  dla  nauczycieli,  administracji  i  pracowników obsługi.
Pomógł w przygotowaniu „Majówki z Janem Pawłem II”. W wyjątkowy sposób świętowany był w szkole pierwszy
dzień wiosny. Odbył się  wyjazd do Pieczy Zastępczej w Ostrołęce, zostały zorganizowane dyskoteki. To w tym
czasie uczniowie mogli odwiedzić kawiarenkę z goframi i gorącymi napojami. Dodatkowo pierwszy raz w naszej
szkole był wieczór kinowy.  Wspieraliśmy wszelakie akcje charytatywne, zbieraliśmy pluszaki, makulaturę, stare
telefony komórkowe, nakrętki. Organizowaliśmy konkursy np. na 100 % frekwencje, najładniej przystrojona klasę
w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Kontynuowaliśmy akcję szczęśliwego numerka. Możliwe, że mogłam coś
pominąć, ale tych działań było naprawdę dużo. :) 
Gazeta „Żak”: Myślisz, że sprawdzasz się jako przewodnicząca? 
M. Jakubiak:  Przyznam szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Bycie przewodniczącym wiąże się
z wieloma dodatkowymi zadaniami i obowiązkami. Wszystko, co robiłam, starałam się wykonywać najlepiej jak
potrafię. Ufam, że spełniłam pokładane we mnie nadzieje, ale nie mnie to oceniać. 
Gazeta „Żak”: Co lubisz robić w wolnym czasie ? 
M. Jakubiak: Wolny czas spędzam bardzo aktywnie z moją rodziną i przyjaciółmi. Gdy jest piękna pogoda, często
można mnie spotkać na boisku piłki plażowej z moimi siatkarkami. :) Lubię od czasu do czasu iść pobiegać, aby
trochę odreagować po całym dniu. Ostatnio staram się  regularnie czytać książki. ;) 
Gazeta „Żak”: Czy masz jakieś marzenia, które możesz nam zdradzić? 
M. Jakubiak:  Zbliża się koniec roku szkolnego, dlatego bardzo chciałabym dostać się na wymarzony kierunek,
a potem zdać maturę z jak najlepszym wynikiem. Chciałabym w przyszłości swoją pracą pomagać innym. Od kilku
lat  marzy mi  się  uczestnictwo w treningu prowadzonym przez  Mariusza  Wlazłego.  W dalszym ciągu pragnę
kształtować swoje umiejętności w grze piłki siatkowej i podrosnąć chociaż 8 cm.  
Gazeta „Żak”: Jak w każdej szkole zdarzają się śmieszne sytuacje. Jakie Tobie zapadły w pamięci?
M. Jakubiak: Rzeczywiście, takich śmiesznych sytuacji było naprawdę dużo. Na samą myśl chce mi się śmiać. ;)
Jednak wolałabym je zachować dla siebie. 
Gazeta „Żak”: To jest Twój ostatni rok w gimnazjum. Gdzie zamierzasz kontynuować naukę? 
M. Jakubiak: Na początku chciałam wybrać się na profil sportowy do Ostrołęki. Jednak po rozmowie z rodzicami
zmieniłam zdanie. Naukę będę kontynuować w LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Makowie Mazowieckim.  
Gazeta „Żak”: Zbliżają się wakacje, jak planujesz je spędzić?
M.  Jakubiak: Nie mam konkretnych planów na wakacje. Możliwe, że jak zawsze udam się z rodziną nad morze
do Międzyzdrojów.  Na  pewno wybiorę  się  gdzieś  z  Oliwią,  której  nigdy nie  brakuje  pomysłów :).  Wieczory
poświęcę na grę w piłkę plażową.

Monika i Wiktoria
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OTACZAJĄCY MNIE ŚWIAT
Lato  jest  z  nami.  Pogoda  jest  cudowna.  Na  szczęście  zostało  już  tylko  kilka  dni  szkoły.  Za  chwilę

przestaniemy główkować, jak odrobić pracę domową, jak nauczyć się do tych ostatnich klasówek.
Lato,  czyli  wakacje,  to  oczywiście  wycieczki:  w  góry,  nad  jeziora  lub  nad  morze,

a  może  postanowimy  zwiedzić  piękne  zabytki  w  naszych  polskich  miastach.  Mamy  tyle  możliwości,  tyle
cudownych krajobrazów. Tyle wspaniałych wakacyjnych przygód na nas czeka:spotkania ze znajomymi, kolonie,
obóz, a może tydzień u babci. Lody i wata cukrowa to moje skojarzenia z latem. Każdy z nas ma swoje i to jest w
tym wszystkim najpiękniejsze.

Nasza  ostatnia  wyprawa  w  góry  bardzo  się  podobała.  Mieliśmy  fantastyczną  pogodę,  słońce  nas  nie
opuszczało.  Może trochę ostatniego dnia zawiał  wietrzyk,  ale  to już  wtedy,  jak byliśmy w autokarze.  Widoki
również zachwycały, szczególnie ten z wyciągu krzesełkowego na Kopę. Zakochałam się w nim od pierwszego
wejrzenia. Góry są wysokie, wydaję się, że sięgają do samych chmur. A Śnieżka - najwyższy szczyt Karkonoszy
i Sudetów (1602 m n.p.m.) góruje nad Karpaczem. Karkonosze obfitują w piękne wodospady i mnóstwo zieleni.
Wodospady znajdują się zarówno po polskiej jak i po czeskiej stronie. Praga również zapierała dech w piersiach. Te
uliczki, zabytki- coś wspaniałego.

Niedługo wakacje, więc życzę wszystkim i sobie słonecznych dni i wielu wspaniałych wypraw...
Gabrysia lb

Rola matki w życiu Jana Pawła II

Dla każdego z nas matka jest najważniejszą osobą w życiu. Dla Ojca Świętego
zarówno matka biologiczna,  jak i  Maryja  miały duży wpływ na jego życie.  Matka
wychowała, uczyła i poświęcała swój czas dzieciom, aby było im jak najlepiej. Niestety
papież  mógł  spędzić  z  nią  niewiele  czasu,  gdyż  kobieta  zmarła,  gdy  Karol  miał
dziewięć lat. 

Od  tego  czasu  Jan  Paweł  II  swoje  cierpienie  zawierzał  Maryi.  Ofiarował  jej
wszystkie  swoje  troski  i  całe  życie.  Każdego  dnia  zawierzał  jej  swoją  posługę
Piotrową. Nie było dnia bez Różańca. Odmawiał go, kiedy tylko mógł. Bywało, że
modlił się tak kilka razy dziennie. Bardzo pilnował też majówek. W maju nie było dnia
bez „Litanii loretańskiej”. Często chodził na taras, gdzie była mała kapliczka z figurą
Matki Bożej Fatimskiej. Tam – Ojciec Święty, ksiądz Stanisław i inni księża – śpiewali
„Litanię loretańską”, a w czerwcu – „Litanię do Serca Jezusowego”. Matka Boża była
dla niego, jak w litanii, Wieżą Dawidową, Arką przymierza i Uzdrowieniem chorych.
Była  Królową  Polski,  co  miało  dla  niego  szczególne  znaczenie.  Jan  Paweł  II  o

tajemnicy modlitwy nigdy nie mówił, ale czuło się, że kiedy zwracał się do Matki i dziękował jej, dziękował też za
to,  co  zrobiła  dla  Polski.  Dziękował  każdego  dnia.  „Widziałem,  że  w  święta  maryjne  był  bardziej  radosny,
rozpromieniony. Widziałem to nie tylko ja , ale każdy, kto z Ojcem Świętym w miarę regularnie się spotykał.” 

Po  przyjeździe  Karola  Wojtyły na  studia  uniwersyteckie  do  Krakowa w 1938,  rozpoczyna  się  czas  jego
pogłębionej formacji maryjnej, pod szczególną opieką Matki chroniącej go przed nazistowskim okupantem. Będzie
to formacja empiryczna – jego „nauczycielem”, po ojcu zmarłym w 1941, został Jan Tyranowski, który wprowadził
młodzieńca w tajniki modlitwy do Chrystusa i Maryi w oparciu o studium pism wielkich świętych Karmelu – Jana
od Krzyża i Teresy z Avila. Mistycy ci ukazali mu niezmierzone horyzonty łaski i pomogli zrozumieć, że jako
sierota, został przygarnięty przez Maryję. Od tej pory w swojej parafii należał do koła „Żywego Różańca”, który
stał się dlań szkołą życia z Jezusem i Maryją. Szukał w nim pełni życia wewnętrznegoi zjednoczenia z Bogiem.
Utwierdzał się w tym poszukiwaniu coraz bardziej podczas studiów na Uniwersytecie. Właśnie wtedy wyrusza na
pielgrzymkę do słynnego sanktuarium maryjnego w Częstochowie, gdzie powierzy Czarnej Madonnie całą swoją
przyszłość. Podtrzymywany na duchu przez Maryję w tak trudnym również dla niego czasie okupacji, wróci na
Jasną Górę potajemnie, 23 maja 1943 r.

Ojciec Święty zawsze czuwał  nad świętem Matki  Kościoła  w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.
Potem 8 grudnia, kiedy czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi. Po południu jeździł na plac Hiszpański, by złożyć
kwiaty przed figurą Matki Bożej. Ale tak naprawdę każda sobota była dla Ojca Świętego świętem maryjnym. Kto
go znał, wiedział, bo widział dobrze, że w soboty był bardziej pogodny niż zwykle, że się tymi sobotami po prostu
cieszył. Obchodził każde maryjne święto. Wszystkie były dla niego ważne.

Większym  sanktuariom  maryjnym  Ojciec  Święty  ofiarowywał  albo  złotą  różę,  albo  różaniec.  I  jeszcze
wszystko mówiący gest z Roku Jubileuszowego. 12 maja w Fatimie Ojciec Święty złożył u stóp figury Matki Bożej
pierścień z wygrawerowanym napisem: Totus Tuus. Ten pierścień zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową dostał od
prymasa Wyszyńskiego.

Eliza z Ib



Rajd rowerowy
14.06.2016r. (wtorek)  klasa  Ia  wybrała  się  na rajd rowerowy do Byszewa – Wygody.  Kilka minut  przed

godziną dziewiątą wszyscy uczestnicy rajdu założyli kaski ochronne oraz kamizelki i równo o godz. 9.00 w pełni
zabezpieczeni wyruszyliśmy w drogę. Towarzyszyły nam p. Małgorzata Żychowska i p. Aneta Wronowska oraz
kochane mamy p. Dorota Durka i p. Agata Małkiewicz. Jazda przebiegła nam szybko, miło i bezpiecznie. Kiedy
dojechaliśmy do leśniczówki, na miejscu wszystko było gotowe. Paliło się już ognisko, stoły były przygotowane, a
na nich same słodkości dla nas. To wszystko zawdzięczamy państwu Kowalskim. Później wszyscy graliśmy w
piłkę, bilarda bądź piłkarzyki.

Droga powrotna przebiegła bardzo szybko. Bardzo podobała nam się taka wyprawa! Na pewno powtórzymy ją
za rok.

Wiktoria Ł.

Stypendium

W tym roku szkolnym otrzymałam stypendium, w ramach którego realizuję projekt dotyczący edukacji przez
internet. Moim pierwszym zadaniem było wyszukanie ciekawych opracowań do nauki online. Przeglądałam różne
strony i portale, wybierałam najciekawsze tematy, oceniałam je... Wszystko to możecie zobaczyć na mojej stronie
„Moja edukacja online” na Facebooku.  Bliżej  poznałam Gimpa i  Prezi,  uczyłam się języka HTML i  CSS, za
pomocą których tworzę teraz stronę internetową. Wzięłam także udział w Warszawskich Dniach Informatyki.

Projekt wymagał ode mnie sporo czasu. Mimo to cieszę się, że otrzymałam to stypendium. Dzięki niemu wiele
się nauczyłam.

Aneta Szwejk

Od 6 do 10 czerwca 42 uczniów wraz z opiekunami: p. Eweliną Siemiątkowską, p. Danielą
Wawrzonkowską, p. Wandą Zaradkiewicz, p. Elżbietą Wierzbicką oraz kierownikiem wycieczki p.

Małgorzatą Żychowską wybrało się na wycieczkę w Karkonosze i do Pragi.

11 godzin i „krótki” spacer
Zebraliśmy  się  przed  szkołą  o  bardzo  wczesnej  godzinie,  czyli  4.30.  Kiedy  wszyscy  zajęli  miejsca  i

sprawdzono  obecność,  rozpoczęliśmy podróż  w  stronę  Karkonoszy.  Przed  nami  było  11  godzin  jazdy,  która
upłynęła głównie na rozmowach.

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zakwaterowaliśmy się w pokojach O.W. Chybotek.  Po godzinie wyszliśmy na
spacer po okolicy. Mieliśmy okazję obejrzeć Kamień Waloński. Nazwa skały pochodzi od znaków krzyża i dłoni
umieszczonych na skale przez Walończyków – legendarnych poszukiwaczy skarbów gór: szlachetnych kamieni,
srebra i złota. W kamieniu można dojrzeć również wgłębienia przypominające ludzką postać.

Następnym punktem spaceru był cmentarz więźniów niemieckiego obozu pracy. Obecnie na terenie dawnego
obozu można rozpoznać fundamenty budynków murowanych np. kuchni, spłaszczenia po barakach oraz ścieżki
wyłożone kamieniami, a także dwa okrągłe obiekty - jakby zbiorniki lub fundamenty pod owalne ziemianki. Na
terenie cmentarzyka dokonano dwóch częściowych ekshumacji w 1956 i 1970 roku. Wiadomo, że pogrzebani byli
żołnierzami.

Następnie udaliśmy się do Wodospadu Podgórnej, który przebija się przez skalny
wąwóz i  ma  potrójny spad wody o  wysokości  dziesięciu metrów.  Jest  on  punktem
węzłowym dla podgórskich szlaków turystycznych. Pod wodospadem jest mostek, z
którego rozpościera się najpiękniejszy widok na wodną kąpiel.  W lecie kąpie się tu
sporo śmiałków.  Najbardziej  odporni  na niskie  temperatury miłośnicy przesieckiego
wodospadu  pluskają  się  pod  nim  nawet  w  środku  zimy.  Do  ośrodka  wróciliśmy,
spacerując lasem.

Jakub Dymowski

Urodziny, niespodzianki i Chojnik
To był  wspaniały dzień! Nie tylko dlatego, że mogliśmy się wiele nauczyć, ale

również dlatego, że miałam wtedy urodziny.
Wstaliśmy dość wcześnie, bo już o 7.30. Wszystkich budziły opiekunki, a mnie  moje przyjaciółki, śpiewając:

„Sto lat, sto lat!”. 



O 8.00 było śniadanie i tam znowu mogłam poczuć się wyjątkowo. Wszyscy złożyli mi życzenia i razem
zjedliśmy tort, który zrobili dla mnie i mojego brata moi rówieśnicy  z klasy wraz z panią wychowawczynią.

Około godziny 9.00 byliśmy już w drodze na Zamek Chojnik koło Jeleniej Góry. To wtedy poczuliśmy, co to
góry i  jaki  wysiłek  wiąże  się  z  ich  zdobywaniem.  Przewodnik  zapoznał  nas
z  historią  zamku.  Bardzo  ciekawe,  jak  zawsze,  okazały  się  legendy.
Przeprowadził  nas  też  przez  jaskinię.  Przechodziliśmy  ciemnym,  wilgotnym
korytarzem.  W  tym  tunelu  czekały  na  nas  przeróżne  niespodzianki:  pająki,
bardzo wysokie stopnie skalne, ciemności prawie egipskie i w końcu wyjście na
świat tzw. kominem. Gdy byliśmy już u celu wędrówki, zwiedziliśmy zamek,
podziwiając z jego murów zapierające dech w piersiach widoki. 

Po zejściu ruszyliśmy w stronę Szklarskiej Poręby do Centrum Edukacji Ekologicznej KPN. Tam przewodnik
wprowadził nas w świat przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego i szlaków górskich na całym jego terenie. 

O  godzinie  15.00  szliśmy  w  stronę  Wodospadu  Szklarki.  Jest  to  jedenz  największych  wodospadów  w
Karkonoszach, ma około 13 metrów wysokości.

O  17.30  ruszyliśmy  w  drogę  powrotną  do  Ośrodka  Chybotek.  Zjedliśmy  smaczną   obiadokolację  i
delektowaliśmy się czasem wolnym.

To były niezapomniane urodziny. Tak daleko od domu, a tak blisko otaczających mnie przyjaciół. To cudowne
uczucie wiedzieć, że ktoś o tobie pamięta. Dziękuję za taki wspaniały dzień!

Paulina Kacprzycka

Śnieżka! 
Tego dnia ruszyliśmy, by zdobyć Śnieżkę. Dojechaliśmy do Karpacza autobusem,a stamtąd podeszliśmy do

wyciągu krzesełkowego na  Kopę.  Dzięki  Bogu na  wyciągu nie  mieliśmy żadnych  przygód.  Później  szlakiem
najpierw do Domu Śląskiego, a następnie do stacji meterologicznej na Śnieżce. Na górę wspinaliśmy się krótszą,
jednak trudniejszą drogą. W drodze powrotnej ze Śnieżki udaliśmy się nad Mały Staw do schroniska Samotnia. Na
koniec naszej wędrówki zwiedziliśmy świątynię Wang. 

Żeby zregenerować się po tak ciężkiej wyprawie, pojechaliśmy na basen do Hotelu Gołębiewski. Pływając lub
leniuchując, z poczuciem ogromnej satysfakcji patrzyliśmy na szczyt Śnieżki. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze tak
niedawno  wspinaliśmy się  tam,  a  potem uciekając  przed  burzą  i  napierającą  z  tyłu  inną  grupą,  bezpiecznie
zeszliśmy na dół. Brawo my!

Ola Skórzyńska

Praski keczup
Dzień czwarty naszej wycieczki zaczął się od wczesnej pobudki- już o godzinie 5:00. Tak wcześnie, gdyż

mieliśmy do pokonania ponad 150km. Po szybkim posiłku grupa ruszyła w drogę do Czech. Kiedy dotarliśmy na
miejsce,  ujrzeliśmy tłumy turystów,  w tym dużo  Japończyków.  Naszym przewodnikiem był  p.  Robert,  który
oprowadził nas po najważniejszych miejscach czeskiej stolicy. 

Zwiedzanie  rozpoczęliśmy  od  zespołu  zamkowego  na  Hradczanach.  Zbliżała  się  12:00  zapowiadająca
ceremonialną zmianę  warty przed  pałacem prezydenckim.  To „drobne”  wydarzenie  ściągnęło rzesze turystów,
przez których prawie nic  nie  dało się  zobaczyć.  Potem przewodnik zaprowadził  naszą grupę do Archikatedry
Świętych Wita, Wacława i Wojciecha. Bilet wstępu umożliwił uczestnikom obejrzenie m.in. wspaniałych witraży,
obrazów o tematyce sakralnej i kaplic. Dalej spacerując, oglądaliśmy inne zabytkowe budowle. Dotarliśmy także
na Złotą Uliczkę, czyli ulicę z domostwami żydowskich złotników. 

Zbliżała się pora obiadu. Nim jednak przystąpiliśmy do posiłku, przeszliśmy jeszcze przez park. Podano do
stołu! Obiad składał się z rosołu, zapiekanego sera w panierce, frytek, sałaty i keczupu (^.^).  Ten pomidorowy
dodatek sprawił trochę kłopotów, które przedłużyły nasz pobyt w restauracji. Mimo to plan zwiedzania nie uległ
większym zmianom.  Po wyjściu z podziemi udaliśmy się na Most  Karola,  który stanowi nie tylko połączenie
dwóch brzegów rzeki,  ale  także  miejsce zarobku dla  ulicznych malarzy.  Wiadukt  ozdabiają  zabytkowe figury
świętych. Zatłoczonymi uliczkami na drugiej stronie Wełtawy doszliśmy do Ratusza Staromiejskiego. 

To właśnie na jego murach znajduje się praski Orloj – ogromny zegar astronomiczny.
Nieopodal Placu Wacława  mieliśmy przerwę, w czasie której mogliśmy zakupić pamiątki
na  pobliskim targowisku.  Dla  niektórych  były  to  pocztówki,  obrazki,  magnesy,  a  dla
innych  miejscowe  słodycze.  Po  małych  zakupach  poszliśmy  w  stronę  metra.  Dzięki
podziemnej kolei udało się nam szybciej dotrzeć do autobusu. Dopiero po godzinie 21:00
wróciliśmy do ośrodka. Na ten wieczór zaplanowano jeszcze dyskotekę...

Hermes

Zamek Książ i powroty
Ostatniego dnia wszyscy grzecznie wstali, aby spakować się i uporządkować pokoje.



O godzinie 8.40 wyjechaliśmy do Wałbrzycha. Zwiedziliśmy tam zamek w Książu. Obiekt został wybudowany w
latach 1288–1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, na miejscu dawnego grodu drewnianego
zniszczonego  w  1263.  Potem  odwiedziliśmy  Palmiarnię  w  Wałbrzychu.  Powstała  z  inicjatywy  ostatniego
przedstawiciela rodu Hochbergów na Zamku Książ – Jana Henryka XV. Książę budował ją z myślą  o swojej
małżonce Marii Teresie Cornwallis - West, zwanej Daisy, która była miłośniczką pięknych kwiatów i oryginalnych
roślin. Po atrakcjach w Palmiarni udaliśmy się do restauracji Korona Śląska, gdzie zjedliśmy obiad. Po posiłku
udaliśmy w drogę powrotną do Karniewa. Na miejscu byliśmy około godziny 23.00.

Jakub Dymowski

\

Wiosną tego roku został ogłoszony ogólnopolski konkurs organizowany przez Ministerstwo Finansów. Zadaniem
było przeznaczyć 100 000 złotych z budżetu partycypacyjnego na dowolny cel, który rozwiążę jakiś problem w

naszej okolicy. Małgorzata Wiśniewska, Agata Lustyk oraz Paulina Kacprzycka pod opieką p. Joanny Jaworskiej

Dziękujemy

Panu Waldemarowi Krzysztofowi Cejmer
Panu Rafałowi Durce

Panom Wiesławowi i Sławomirowi Załęskim
Panu Grzegorzowi Wawrzonkowskiemu
Państwu Agacie i Jackowi Małkiewicz
Państwu Renacie i Rafałowi Kozickim
Państwu Iwonie i Michałowi Dymczyk

Pani Małgorzacie Węgłowskiej
Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”

„Dobroć dawana innym zawsze do 
nas powraca...”

Uczestnicy wycieczki 
w Karkonosze i do Pragi

6-10.06.2016r.

Dyrekcja

zasłyszane

tym, którzy wsparli nas finansowo 
i pomogli w realizacji naszych marzeń, czyli 

wędrówkach po górach:



stworzyły zespół o nazwie "Bonitatem". Zajęły się schroniskiem, ponieważ 
w naszej gminie jest dużo bezdomnych psów. 

Stworzyłyśmy początkowy projekt naszej  inwestycji  pod hasłem „Podaj  łapę”.  Kiedy już był  gotowy, (po
WIELU poprawkach) wysłałyśmy go do Warszawy i ze spokojem czekałyśmy na wyniki.

Po pewnym czasie dostałyśmy informację zwrotną. Nasza praca znalazła się w gronie 10 najlepszych z całej
Polski. Początkowo same w to nie wierzyłyśmy. :) Ale to nie był  koniec naszej przygody,  przecież czekał nas
jeszcze finał. Tym razem musiałyśmy szczegółowo zaprezentować nasz pomysł w Ministerstwie Finansów i co
najstraszniejsze, miałyśmy na to tylko 7 minut, a potem trzy na pytania od jury. Przez te kilka dni, które dzieliły nas
od wyjazdu, pracowałyśmy na najwyższych obrotach, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. 

Nadszedł  dzień  wyjazdu-  19  maja. Spotkałyśmy  się  na  dworcu  autobusowym
w Makowie Mazowieckim. Tam znów czekała na nas niespodzianka, bo okazało się, że autobus, którym miałyśmy
jechać, odjeżdża z innego przystanku. Przestraszyłyśmy się, ponieważ kolejny byłby dopiero za ponad godzinę. Na
szczęście nasza opiekunka sprawdziła szybko w internecie, skąd odjeżdża autobus i pospiesznie udałyśmy się na
właściwy przystanek.  Dotarłyśmy na miejsce i  odetchnęłyśmy z ulgą.  Dalsza
podróż minęła przyjemnie i spokojnie.

Kiedy byłyśmy na miejscu,  czekała  nas  krótka przejażdżka komunikacją
miejską i po chwili byłyśmy w hostelu. Wieczór minął głównie na przyswajaniu
naszego scenariusza. 

Rano po przygotowaniu się do wyjścia i zabraniu bagaży udaliśmy się do
Ministerstwa  Finansów.  Wtedy  pojawił  się  stres,  z  którym  na  szczęście
doskonale  sobie  poradziłyśmy.  Po  zaprezentowaniu  się  wszystkich  zespołów
nadszedł  czas  na obrady jury,  podczas  których wszyscy finaliści  udali  się  na
zwiedzanie budynku Ministerstwa Finansów. Wróciliśmy trochę zmęczeni,    ale
podekscytowani,  ponieważ  za  chwilę  mieliśmy  dowiedzieć  się,  kto  wygrał
konkurs. Były trzy pierwsze miejsca. Wydawało się, że nasz projekt był oryginalny i ciekawy, i mamy szansę.
Kiedy  zaczęto  ogłaszać  wyniki,  wymienione  zostały  dwa  zespoły,  które  zajęły  pierwsze  miejsca
i właściwie to już straciłyśmy wiarę, że będziemy w trójce laureatów. Nagle usłyszałyśmy: „Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Karniewie”. Udało się! Byłyśmy tak szczęśliwe, że aż chciało nam się krzyczeć, ale niestety
musiałyśmy się opanować i wychodząc na scenę, godnie reprezentować szkołę.

Po ogłoszeniu wyników poszliśmy zwiedzać Pałac Prezydencki, a później Sejm. Mogliśmy nawet obserwować
przebieg obrad. Kiedy wróciliśmy do Ministerstwa, przebraliśmy się w wygodne ubrania i udaliśmy się do domu.
Z powrotem także czekało na nas trochę przygód. Ponieważ miałyśmy dużo czasu, skoczyłyśmy do restauracji.
Okazało  się,  że  byłyśmy tam minutę  za  długo i  o  MINUTĘ spóźniłyśmy się  na  autobus.  Całe  szczęście  nie
musiałyśmy długo czekać na kolejny i szczęśliwie wróciłyśmy do domu. 

Wyjazd  był  dla  nas  przede  wszystkim ciekawym  doświadczeniem i  świetną  zabawą.  Poznałyśmy  wielu
fantastycznych  ludzi  (^.^).  Będziemy  ich  jeszcze  długo  wspominać.  To  wspaniałe  uczucie  być  laureatem
ogólnopolskiego konkursu. :) 

Gosia W.

Wtorek, 14.06.2016r.
Godzina 6.00, każdy zestresowany, bo nie dotarły jeszcze dwie osoby. Na szczęście niebawem się zjawiły i

wraz z p. Jaworską wyruszyliśmy na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych 2016. Podczas drogi
odsypialiśmy. Po dotarciu na miejsce zaczęliśmy przygotowywać stoisko, które reprezentowało naszą firmę i naszą
szkołę. O 10.00 wraz z opiekunem udałam się na uroczyste rozpoczęcie się uroczystości 

Tego dnia świetnie się bawiłyśmy, każda z nas wróciła do szkoły bogatsza o nowe doświadczenia. Pobyt na
Zamku Królewskim oraz oglądanie pomysłów tworzenia wirtualnych firm przez naszych rówieśników wzbogacił
naszą wiedzę.

Współpracowniczka wirtualnej firmy BioStyl
Wiola


Dwóch gości siedzi w kinie. Pierwszy mówi:

- Podobał ci się film?
- Nie.

- To dlaczego bijesz brawo?
- Bo już się skończył. 


Dzwoni telefon i odbiera zdenerwowany dopełniacz.



- Czego?! 

24  maja  br.  trzy  uczennice:  Magdalena  Szymańska  kl.  IIa,  Sara  Długoszewska  kl.  IIIa  i  Dominika
Łachmańska kl. IIIb reprezentowały karniewskie gimnazjum w  XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
Adama Mickiewicza w Sypniewie.

Wyjazd
Około  godziny  9:00  wraz  z  opiekunką  p.  Danielą  Wawrzonkowską  wyjechaliśmy  sprzed  szkoły,  nad

bezpieczną podróżą czuwał p.  Stanisław Myszka.  Droga do Sypniewa minęła w ciszy,  gdyż każda z nas była
skupiona i zajęta. Dziewczyny powtarzały teksty, natomiast ja słuchałam muzyki, a nawet się zdrzemnęłam.

Konkurs
Około 9:30 byliśmy na miejscu. Punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęły się ponad trzygodzinne zmagania z

poezją  narodowego  wieszcza  –  Adama  Mickiewicz.  Tegoroczna  edycja  powiatowych  zawodów upłynęła  pod
hasłem: „Podróże w czasie i przestrzeni”. Recytacje uczestników konkursu były przerywane rozmową konferansje-
rów, piosenką, przedstawniem fragmentu II części „Dziadów”oraz kabaretem.

Przerwa
Po  zaprezentowaniu  się  wszystkich  uczniów  udaliśmy  się  do  pracowni  biologiczno-

-fizycznej na poczęstunek. Skosztowaliśmy kanapek, ciastek oraz napojów.
Wyniki

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że z naszej trzyosobowej grupy została wyróżniona Magda Szymańska,
która  zajęła  IV miejsce.  Po  wręczeniu  nagród  książkowych  przyszedł  czas  na  podsumowanie  pietnastolecia
konkursu. Podziękowano sponsorom i przyjaciołom szkoły w Sypniewie.

Powrót do Karniewa
Droga powrotna upłynęła  zdecydowanie  szybciej.  Dotarłyśmy na czas,  by udać się  do autobusów lub na

trening.
<obiektywna>

W nagrodę do Perzanowa
31.06.  br.  kl.  IIIa  wraz  z  opiekunami  p.  W.  Zającem i  p.  Z.  Żychowską   udała  się  na  cały  dzień  do

gospodarstwa  agroturystycznego w Perzanowie  w nagrodę  za  zdobycie  I  miejsca  w konkursie  z  okazji  Dnia
Europejskiego.

Atrakcji było dużo, dlatego padający deszcz nie popsuł zabawy uczestnikom wyjazdu. Można było przejechać
się bryczką, pogalopować konno, zwiedzić stajnie, zjeść kiełbaskę z ogniska i wykąpać się w basenie.

Uczniom bardzo spodobał się ten wyjazd i jednogłośnie stwierdzili, że warto było przyłożyć się do realizacji
zadań konkursowych.

Jakub Szwejk

Majówka z Janem Pawłem II
21 maja 2016 r. w naszej szkole odbyła się wspaniała impreza „Majówka z Janem Pawłem II”. W ramach „Roku otwartej

szkoły” dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd
Uczniowski przygotowali na ten dzień wiele atrakcji.

Wszystko rozpoczęło się od 1230. Zaczęło się od Biegów ulicznych ku czci Jana Pawła II. Zmagania dla sportowców
przewidziano w kilku grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-II, klasy III-IV, klasy
V-VI,  gimnazjum  i  szkoły  ponadgimnazjalne  wraz
z dorosłymi.  Z całych sił  dopingowaliśmy każdemu śmiałkowi.  Wśród nich został
wylosowany szczęśliwy numer. Ten zawodnik odjechał nowiuteńkim rowerem.

Chwilę  po  piętnastej  rozpoczął  się  koncert
zespołu  „Przyjaciele  Jezusa”  z  Przasnysza.  Coś  o
nich? Grają, aby chwalić naszego Pana. Każdy mógł
w  pozytywnych  rytmach  odpocząć  po
wyczerpujących biegach.

Po  pokrzepieniu  zarówno  ciała  jak  i  ducha
przyszedł czas na  pokaz młodych siłaczy. Była wśród nich dziewczynka, świeżo upieczona
medalistka w podnoszeniu ciężarów w kategorii  do lat  15. Oprócz niej  wystąpiło również
dwóch równie silnych chłopców.

Fani  muzyki i  śpiewu zostali  zaproszeni w okolicach szesnastej  na  karaoke.  Musiała
zostać wybrana reprezentacja z każdej klasy. Konkurencję wygrały obydwie klasy pierwsze, natomiast drugie miejsce zajęła



klasa IIIB. 
Kiedy Wojtyła wspominał swoje dzieciństwo, opowiadał, że lubił grać w piłkę nożną. Rówieśnicy nazywali go Martyną.

W naszym przypadku była to piłka plażowa.
Tuż obok znajdowała się  strefa gastronomiczna,  gdzie można było spróbować wielu ciast upieczonych przez nasze

mamy oraz zjeść kiełbasę lub kaszankę prosto z grilla.
Oprócz tego dla młodszych uczestników zostały przygotowane  zabawy animacyjne. Była okazja do przejechania się

bryczką. Wszyscy mogli brać udział w  loterii fantowej, w której każdy los wygrywał! Oddzielne losowanie zaplanowano
wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Około 1700 można było wygrać nowoczesne tablety!

Dochód z imprezy został przeznaczony na potrzeby szkoły i uczącej się tu młodzieży. To była fantastyczna zabawa! 
<browniak>

O geologii i botanice...

Podziękowanie
dla sponsorów Majówki z Janem Pawłem II:

Pana Włodzimierza Midak
    Panów Sławomira i Wiesława Załęskich właścicieli ROL-BRAT-u
       Pana Grzegorza Wawrzonkowskiego radnego powiatowego
Pana Jerzego Lesiuk właściciela apteki FOLKS
Pana Zbigniewa Szwejk właściciela hurtowni DAMIAN
Pana Rafała Durka właściciela tartaku DREWEX
Państwa Agnieszki i Mariusza Zabielskich właścicieli sklepu z Karniewa
Banku Spółdzielczego oddział w Karniewie
Pana Adama Węgłowskiego właściciela firmy „ Wyrób Wędlin Tradycyjnych”
Państwa Barbary i Jarosława Kujawków właścicieli sklepu GROSZEK
Firmowego sklepu mięsnego ZM „ Lenarcik” nr 97 w Karniewie
Pana Krzysztofa Kapusty właściciela sklepu spożywczo-przemysłowego 
CRISPOL
Państwa Anny i Sławomira Ogonowskich właścicieli piekarni w Karniewie
Pana Ryszarda Żychowskiego - właściciel sklepu EURO-ZURT w Makowie 
Mazowieckim,
Pani Małgorzaty Węgłowskiej – właścicielki salonu fryzjerskiego „Gosia”
Właścicieli restauracji „W” Małgorzaty i Filipa Wróblewskich
Pana Andrzeja Grabowskiego i Pana Jerzego Boruckiego właścicieli 
Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej POLMLEK w Makowie Mazowieckim
Pana Marcina Gutowskiego właściciela Hurtowni GUT- MIX 
Pani Elżbiety Skarzyńskiej z Krzemienia Nowego zajmującej się uprawą roślin 
doniczkowych
Państwa Doroty i Rafała Durka
Państwa Danuty i Jacka Mossakowskich
Państwa Renaty i Rafała Kozickich
Pana Włodzimierza Zabielskiego Stajnia „Zawisza” w Karniewie
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się
z innymi.”



30  maja  2016  r. pierwsze  klasy  wyruszyły  na  wycieczkę  do  stolicy.  Organizatorką  wyprawy  była  pani
Małgorzata Żychowska.

Pierwszym punktem było Muzeum Geologiczne. To tam pani przewodnik opowiedziała nam o geologii – nauce
o ziemi. Dowiedzieliśmy się między innymi o zastosowaniu geologii w życiu codziennym. Po godzinie zwiedzania
udaliśmy  się  do  sali,  w  której  obejrzeliśmy  prezentację  multimedialną  pt.  „Tajemniczy  świat  jaskiń”,
w której można było odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania: co to jest jaskinia, jak powstaje i jak woda drąży
skały.

Następnie  odwiedziliśmy Ogród  Botaniczny Uniwersytetu  Warszawskiego,  gdzie  podzieliliśmy się  na  trzy
grupy.  Każdą  grupę  oprowadzała  inna  pani  przewodnik.  Tu  pogłębiliśmy  wiedzę  na  temat  roślin  naturalnie
występujących w Polsce i poza nią.

Kolejnym,  ostatnim  już,  punktem  udanego  wyjazdu  było  kino  i  film  pt.  „Alicja
w  Krainie  Czarów”.  Alicja,  główna  bohaterka,  chciała  pomóc  swemu  przyjacielowi  odnaleźć  rodzinę,  która
zaginęła wiele  lat  temu.  Czy jej  się to udało? Ciekawych zachęcam do obejrzenia  seansu.  Po dwugodzinnym
seansie ruszyliśmy w drogę powrotną.

Wycieczkę uważam za udaną. W Warszawie jest tyle ciekawych miejsc. Byłam tu tyle razy,  ale za każdym
razem odkrywam coś nowego.

Edyta z Ia

Wyjście w teren! 
Klasa IIIb

13.06.2016r. klasa IIIb wraz z opiekunem p. Małgorzatą Żychowską udała
się na zajęcia w terenie do gospodarstwa agroturystycznego „Pod Dębami” w
Karniewie. 

Wyruszyliśmy ok. godziny 1100.  Otrzymaliśmy materiały do pracy, które
mieliśmy za zadanie uzupełnić w trakcie spaceru. W drodze obserwowaliśmy
rośliny,  klimat  i  architekturę  m.in.  izbę regionalną „Oficynę”  oraz „Wiejską
Chatę”.Gdy dotarliśmy na  miejsce,  czekał  na  nas  pyszny poczęstunek,  przy
którym  mogliśmy  chwilę  odpocząć.  Mieliśmy  również  do  dyspozycji  czas

wolny, a potem wszyscy razem udaliśmy się na ognisko, gdzie samodzielnie upiekliśmy i skosztowaliśmy pyszne
kiełbaski. Po posiłku dokończyliśmy swoje zadania, podziękowaliśmy za mile spędzony czas i ruszyliśmy w stronę
szkoły. Na miejscu byliśmy o godzinie 1405. 

Chociaż wycieczka nie miała zaplanowanych większych atrakcji, była jak najbardziej udana.
Wiktoria i Monika :)

Myśli nieuczesane
Kurcze... Nie za bardzo chciałam doczekać się tego momentu.
Nieraz i nie dwa marzyłam o tym, aby napisać „Myśli” do ostatniego, czerwcowego numeru w trzeciej klasie.

Przestać zastanawiać się, co tworzyć dla czytelników „Żaka”, aby ich nie zanudzać. :) Nie było chyba tak źle,
chociaż początki zdecydowanie nie należały do najłatwiejszych... Teraz wiem, że było warto.

Jak się tu pożegnać, gdy nie znosi się rozstań?! Przecież zawsze są smutne. Jednak pokazują nam, że bardzo
zależy nam na osobach i wyjątkowym otoczeniu, w którym znajdowaliśmy się przez lata. Jestem pewna, że będę
utrzymywała kontakt z przyjaciółmi, (Kasia o to zadba! :D) jednak to smutne, że nie będziemy mogli już spędzać
tyle czasu razem. Ja wszystko wiem, wszystko rozumiem - „To nie koniec, to dopiero początek”. Jasne... A dla
mnie  zakończenie  nauki  w gimnazjum to  zamknięcie   rozdziału  zatytułowanego  „dzieciństwo”.  Trudno w to
uwierzyć, ale te szkraby z rocznika 2000 są już prawie pełnoletnie. :D

Dla większości byliśmy zapewne kolejnymi, zwykłymi klasami, które trzeba było przygotować do egzaminu.
Ja jednak jestem niezwykle szczęśliwa, że właśnie teraz chodziłam do gimnazjum. Przecież nie poznałabym tylu
wyjątkowych ludzi ;) A jak to wszystko się zaczęło?

W pierwszej  klasie  byliśmy nieśmiali  –  przynajmniej  na  początku  i  przynajmniej  niektórzy.  :)  Pamiętam
otrzęsiny i  to,  jak starsi  mówili,  że będzie strasznie,  okropnie,  że będziemy jeść odpadki,  pić sok z cytryny...
Oczywiście nie było aż tak źle – wprost przeciwnie - dobrze się bawiliśmy, a przecież o to chodzi. To chyba po
otrzęsinach zintegrowaliśmy się i zaczęły tworzyć się „grupki”.

Jako drugoklasiści rzuciliśmy się w wir pracy. Samorząd, wolontariat, stypendium, projekt, gazeta, czytanie
dzieciom... Ponadto nauka, której nigdy nie brakowało. Bywało nie najlepiej, ale zwykliśmy mówić: „organizacja
to podstawa”. :P

Od początku tego roku szkolnego był nacisk na egzamin. Powtarzanie materiału z trzech lat, koła na 7. i 8.
godzinie i tak codziennie... Ale tylko do kwietnia. Ostatnie dwa miesiące to w skrócie laba. ^^ Czas umilaliśmy (i



nadal  będziemy)  spotkaniami,  rowerami,  ogniskami.  Fajnie,  że  przynajmniej  części  trzecioklasistom udało  się
dogadać ;p

Na te wakacje mam określony plan: na początku lipca kilkudniowy wyjazd nad morze, a potem tylko w domu!
Nie wspominając oczywiście o (codziennych!!!)  wyjściach ze znajomymi.  W tzw. „międzyczasie” czeka mnie
jeszcze rekrutacja do szkoły średniej.

Młodszym rocznikom życzę, aby było im tak trudno rozstawać się z gimnazjum jak nam. Wspomnijcie o nas
od czasu do czasu o nas. :)

Winston Churchill  powiedział:  „To nie  jest  koniec.  To nawet nie  jest  początek końca.  To dopiero koniec
początku.” 

Do widzenia!
zawsze <obiektywna>

Język angielski-konkursy
Gołymin

7.06.2016r.  troje  uczniów naszego gimnazjum pojechało  do  Gołymina  na  II  etap  regionalnego konkursu
języka  angielskiego  ,,Everyday English”.  Zadania  podzielona  na  dwie  kategorie  klasowe gimnazjum i  szkoła
podstawowa. W teście znajdowały się pytania dotyczące gramatyki,  słownictwa i  wiedzy ogólnej  o Anglii.  Te
sprawiły mi najwięcej trudności. Kiedy wszyscy uczniowie skończyli pisać, zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek.
Tam też oczekiwaliśmy na ogłoszenia wyników. Kilku uczniów zostało poproszonych o dogrywkę, by walczyć o
podium. 

W kategorii klas pierwszych Eliza Szwejk zajęła I miejsce, natomiast Natalia Zbrzezna wywalczyła II miejsce.
Jakub Wawrzonkowski uplasował się na drugim miejscu w kategorii klas drugich.

Kraj
10.06.2016r. otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z języka angielskiego ,,Memory

Master”, który odbył się 12.03.2016r. Przygotowując się do konkursu, należało nauczyć się wyznaczonych słówek.
W teście znajdowały się różne zadania i w każdym trzeba było  wykazać się znajomością konkretnego słownictwa.
Nie był trudny, jednak towarzyszący nam stres mógł sprawić, że ktoś się pomylił. Aneta Szwejk oraz Eliza Szwejk
otrzymały  tytuły  laureatów  II  stopnia,  a  Natalia  Zbrzezna  i  Gabriela  Niesłuchowska  zdobyły  wyróżnienia.
Gratulujemy! 

Eliza

Ogłoszenie wyników egzaminu!!!
Od  21  kwietnia  z  niecierpliwością  czekałam  na  wyniki  egzaminów  gimnazjalnych,  do  których

przygotowywałam się przez trzy lata nauki w gimnazjum. I wreszcie nadszedł ten moment- 17 czerwca!
Poproszono nas, abyśmy na dolnym korytarzu poczekali na swoje wyniki. Było to dla nas duże wyzwanie!

Zachowanie spokoju w takim momencie- to bardzo trudne! Czekaliśmy, aż wszystko stanie się jasne!
Staliśmy na korytarzu.  Aby ukryć strach i  zniecierpliwienie,  zajęliśmy się rozmową. Ciekawe było to,  że

każdy inaczej reagował na stres. Jedni udawali, że czują się świetnie i śmieli się nerwowo, inni przechodzili „z kąta
w kąt!, a najbardziej przejęci uczniowie wręcz „drżeli” ze strachu.. Chyba zaliczałam się do tej ostatniej grupy :) W
chwili, gdy do sekretariatu wszedł Paweł, a ja miałam być kolejna, ogarnęło mnie przerażenie. 

Panikowałam! Moje ręce trzęsły się, a nogi stały się miękkie, niczym z waty. Moja kolej! Przez chwilę nie
mogłam się  ruszyć,  potem chciałam uciec,  jednak ostatecznie  zmusiłam moje  ciało  do  pokonania  drogi,  jaka
dzieliła mnie od sekretariatu. Weszłam. Usiadłam. Potem próbowałam uspokoić moje rozkołatane serce i drżące
nogi. Skupiłam całą moją uwagę na wynikach.

– Jest nawet dobrze!- stwierdziłam, po czym podziękowałam pani wicedyrektori wyszłam.
Od razu zostałam otoczona przez ciekawskich.
Zdenerwowanie ustąpiło miejsca delikatnej ekscytacji. Przez chwilę poczułam spokój, którego nie zaznałam

już  od  dawna.   Spojrzałam na  wyniki  jeszcze  raz.  Nie  jest  źle,  naprawdę!   Jednak  matematyka..  No  cóż..
Spodziewałam się nieco wyższego wyniku.. Ale czasu nie cofnę ;) 

Mimo wszystko cieszę się, że mam to już za sobą :)
Tańcząca w deszczu ^.^

Tydzień ekologiczny w naszej szkole!
26 kwietnia 2016 roku odbył się apel podsumowujący działalność ekologiczną szkoły na przestrzeni lat w

ramach projektu edukacyjnego klas drugich. Na początku głos zabrał wójt gminy Karniewo p. Michał Wojciech
Jasiński. Potem uczniowie przedstawili krótką historię działań. Opowiedzieli o współpracy z ,,Kołem Łowieckim'',
czyli  zbieraniu kasztanów i żołędzie, a zimą dokarmianiu zwierząt, zbieraniu sideł, które były zakładane przez
kłusowników.  Wiosną  młodzież  zawieszała  własnoręcznie  wykonane  budki  lęgowe,  zaś  jesienią  karmniki.
Szczególne  podziękowania  zostały skierowane  w  stronę  p.  Z.  Kacprzaka,  p.  R.  Dudka,  p.  S.  Myszka,  p.  S.
Boczkowskiego, p. Kluczka oraz p. M. w. Jasińskiego. Aktywność proekologiczna rozwijała się również wtedy,



kiedy  do  pracy  w  naszej  szkole  przyszedł  obecny  dyrektor  szkoły  podstawowej.  W  ramach  ,,Działań
obywatelskich”  p.  J.  Mordwiński  wspólnie  z  nauczycielką  biologii  przystępował  do  realizacji  projektów
ekologicznych,  współpracując też z ks.  kan.  Sławomirem Piotrem Filipskim.  Wtedy młodzież sprzątała koryto
rzeki Pełty oraz organizowała happeningi ekologiczne. 

Następnie  kilka  słów  zostało  poświęcone  pracownikom  Urzędu  Gminy  w  Karniewie,  którzy  wsparli
gimnazjum  w  projekcie  ,,Moja  mała-  Zielona  Ojczyzna''.  W  Ogólnopolskim  konkursie  ,,Owoc''  Izabela
Pieńkowska, Paulina Kołakowska i Małgorzata Szymańska zajęły pierwsze miejsce. Było to największe osiągnięcie
naszej szkoły w dziedzinie działań proekologicznych.

Następnie  zostały  wyświetlone  prezentacje  o  tematyce  ,,Porządkujemy  i  odnawiamy  las”,  ,,Zaadoptuj
kasztanowca”.  Uczniowie   gimnazjum  w  imieniu  całej  społeczności  podziękowali  Nadleśnictwu  Pułtusk  za
wieloletnią współpracę. Wszystkim, którzy w jakiś sposób angażowali się w pracę koła ekologicznego, zostały
złożone podziękowania i dyplomy. 

Tego samego dnia w naszej szkole miała miejsce krótka część artystyczna z okazji Dnia Ziemi. W ramach
tychże działań odbył się konkurs recytatorski pt.,,Planeta Ziemi w poezji''. Oto wyniki:

I miejsce Kamila Gralewska kl. III b,
II miejsce Wiktoria Jaglarska kl. I b i Magdalena Mikołajska kl. II c,
III miejsce Dominika Cesarz kl. I a.
Pozostali wyróżnieni uczestnicy to :
Aneta Szwejk II a, Marcin Ochtabiński II b, Jakub Szwejk kl. III a.
Projekt otoczyły swą opieką p. Zenona Żychowska i p. Katarzyna Bruździak. Akademię wspomogły uczennice

z klasy II c i III b. Dekoracje i wystawkę przygotowały uczennice z klasy IIIb. 
Marcia i Wiki

 

Zanieczyszczenie powietrza na odcinku trasy nr 60
Czwartego czerwca został przeprowadzony pomiar zanieczyszczeń powietrza za pomocą skali porostowej.

Była  to  dwukilometrowa  trasa  od  Tłucznic  do  Żabina  Karniewskiego.  Na  dwudziestu  pięciu  okazach  drzew
sprawdzano, jakiego rodzaju  porosty się tam znajdują.

Przed wnioskiem powinnam wytłumaczyć, jak działa skala porostowa. 
Wyróżniamy trzy rodzaje plech porostów:

Porost skorupiasty
Plecha  porostów  skorupiastych  ściśle  przylega  do  podłoża  lub

w nie wrasta. Z powietrzem  styka się tylko górna strona. Może mieć ona strukturę proszkowatą,
ziarenkowatą lub brodawkową. Jest gładka lub popękana, bardzo cienka .

Porost listkowaty
Plecha  porostów listkowatych jest  spłaszczona  i  ma  kształt  listków.  Lisowate  twory są

pojedyncze  lub  podzielone  na  mniejsze  odcinki.  Mogą  być  ułożone  rozetkowato  lub  rosną
nieregularnie. Plecha listkowata jest dość luźno przyrośnięta do podłoża

Porost krzaczkowata
Plecha porostów krzaczkowatych jest zbudowana z odcinków, nazywanych gałązkami. Mają

one rożny kształt – nitkowaty, obły, taśmowaty. Gałązki wznoszą się do góry, płożą lub zwisają.
Plecha przyczepiona do podłoża tylko w jednym miejscu

Skala  porostowa  polega  na  tym,  że  każdy  z  tych  porostów  jest  mniej  lub  bardziej  odporny  na
zanieczyszczenia.  Od  ich  ilości  występowania,  możemy  dowiedzieć  się,  jak  bardzo  mamy  zanieczyszczone
powietrze. Mamy siedem stref, siódma jest najczystsza, ale odcinka drogi nr 60 dotyczą jedynie strefy od I do III.

OBSERWACJE:



WNIOSEK:
Na badanym odcinku mamy do czynienia ze strefami I-III, ponieważ porosty krzaczkowate nie występują tam,

nie zostały wzięte pod uwagę. W okolicy stacji benzynowej występuje strefa I, czyli tzw. pustynia porostowa. Jest
to typowe miejsce występowania porostów w terenach przemysłowych silnie skażonych. Przeważa strefa III, gdzie
występują porosty listkowate, a przeważają skorupiaste.

Gabrysia z Ib

„Buntuję się, więc jestem”

Praca Dominiki Łachmańskiej zdobyła III miejsce 
w II Ogólnopolskich Biennale Artystycznych im. Jacka Kuronia „Poznański Czerwiec ‘56”.

Na  początku  trochę  teorii...  Długo  zastanawiałam się,  czym  w  ogóle  jest  bunt,  jak  postrzegają  go  moi
rówieśnicy, starsi, a nawet dzieci. Zapytałam przedstawiciela każdej społeczności.  Według moich znajomych bunt
to zaprzeczenie powszechnie panujących zasad. Dzieci uważają go za udowadnianie swoich racji,  a dorośli  po
prostu  za  nieodłączną  cechę  dorastających  nastolatków.  Wniosek  nasuwa  się  sam:  jest  wiele  definicji  buntu,
a każda z nich jest prawdziwa. Ponadto jestem przekonana, iż po głębszej analizie znalazłoby się jeszcze więcej
wyjaśnień tego zagadkowego hasła.

Przykładów  nie  trzeba  szukać  daleko.  Wystarczy  przyjrzeć  się  swoim  najbliższym:  rodzinie,  sąsiadom,
znajomym, klasie - bunt odnajdziemy w relacjach młodych, często gniewnych ludzi z dorosłymi. Uważam, że jako
nastolatkowie mamy prawo do wyrażania swoich przekonań oraz posiadania własnego zdania. Ważne jest, aby
ponad  wszystko  postawić  starą  mądrość:  „Moje  prawa  kończą  się  tam,  gdzie  zaczyna  się  krzywda  drugiego
człowieka”.  W  rozmowach  z  rodzicami,  dziadkami,  a  nawet  starszym  rodzeństwem  wybuchają  konflikty
spowodowane  różnicami  w poglądach,  czy postrzeganiu  świata.  W głowie  nastolatków rodzą  się  następujące
pytania: „Po co muszę wykonywać ich polecenia?”, „Dlaczego chcą układać moje życie?”. Trudno nam, ludziom
młodym, zrozumieć, że dorośli  są bardziej  doświadczeni  przez życie,  że radząc wyrażają swoją troskę.  Nawet
wtedy,  gdy uświadamiamy sobie, iż prawda leży po drugiej stronie, idziemy w zaparte, nie słuchamy żadnych
argumentów, nawet nie próbujemy zrozumieć dorosłego. Nie mogę zapomnieć o stosunku współczesnych uczniów
do  nauczycieli.  Większość  nastolatków  nie  zgadza  się  z  ich  zdaniem  lub  wymyśla  swoje  wersje  wydarzeń.
A wszystko  po  to,  aby  wyrazić  swoją  złość  na  zlecanie  prac  domowych,  przeprowadzanie  sprawdzianów,
niezapowiedzianych kartkówek,  na odpytywanie  pod tablicą  i  wysokie wymagania...  Uczniowie są  przekonani
o niesprawiedliwym ocenianiu, faworyzowaniu kolegów i koleżanek oraz o traktowaniu przedmiotu prowadzanego
przez nauczyciela za najważniejszy. Czy naprawdę tak jest? Nie wiem. Słyszałam jednak, że prawda zawsze leży
pośrodku...

Kolejnym przykładem buntu jest  niezgoda wobec życiowych tragedii:  uzależnień znajomych od alkoholu,
papierosów,  narkotyków i  innych substancji;  choroby (swoje,  a  także  bliskich);  śmierć  najbliższych osób czy
pojedynczych wydarzeń losowych; powodzi,  która  odebrała  majątek życia, pożaru  domu... Nieszczęśliwych
wydarzeń można wymienić zdecydowanie więcej. Niemal każdego dnia ludzie doświadczają negatywnych emocji.
Jak wytłumaczyć matce, która wszystko oddała swojemu dziecku, że jej syn umiera na stole operacyjnym? Jak
powiedzieć nastolatce z planami na przyszłość, że cierpi na nieuleczalną chorobę, a jej dni są policzone? Można
powiedzieć, że bunt wtedy jest oczywisty i pytanie: „Dlaczego ja? Przecież nikomu nie zrobiłam nic złego. Wielu
złodziei, bandytów, morderców żyje spokojnie i szczęśliwie, a ja muszę cierpieć...”. Są pytania otwarte, których
odpowiedzi nie znamy lub pytania, na które odpowiedzi nie jesteśmy w stanie pojąć. Jestem przekonana, że dobry
bunt nie jest  zły.  Lepiej  wyrzucić z siebie nienawiść i  żal,  niż dusić wszystkie te emocje w sobie lub żyć w
konflikcie z innymi...

Zwróciłam również  uwagę  na  motyw  buntu  w  sztuce.  Jest  on  obecny w  kiteraturze,  filmie,  a  nawet  w
obrazach.  Autorzy  w  swoich  dziełach  wyrażali  niezgodę  z  tym,  co  powszechnie   akceptowane.  „Biblia”  –
najbardziej znana księga na świecie, przetłumaczona na około 1200 języków; zbiór mądrości, a przede wszystkim
arcydzieło literatury światowej też ukazuje motyw buntu. Pierwszym, który przeciwstawił się, był Szatan – upadły
anioł. Odłączył się od Boga i zaczął walkę z dobrem. To on skusił Adama i Ewę w raju, zachęcił pierwszych ludzi



do  zerwania  jabłka  z  zakazanego  drzewa.  Skutkami  tego  wydarzenia  są  śmierć,  choroby,  ból,  cierpienie.  W
biblijnym opisie stworzenia świata bunt przedstawiony jest negatywnie, utożsamiany z karą za nieposłuszeństwo
Panu. Inaczej jest w utworze Williama Szekspira pt. „Romeo i Julia”. Młodzi nie zgadzili się z wolą rodziców oraz
najbliższych  i  zakochali  się  w  sobie  od  pierwszego  wejrzenia.  Kochankowie  postawili  na  swoim,  spełniając
marzenie  o  zawarciu  sakramentu  małżeństwa  w  celi  zakonnika  Ojca  Laurentego.  Miłość  nastolatków  była
nieszczęśliwa, bo: bliscy pochodzili z waśnionych rodów, młodzi nie dostali błogosławieństwa rodziców, a nad
zakochanymi ciążyło fatum, z którym człowiek nie może podjąć walki. Ich uczucie, co prawda krótkie, ale szczere,
pokazuje nam, że warto walczyć o prawo do własnego szczęścia. Nawet wtedy, gdy miałoby trwać chwilę... Obraz
„Wolność  wiodąca  lud  na  barykady”  Eugene'a  Delacroix  to  przykład  buntu  związanego  z  nieakceptowaniem
wydarzeń politycznych we własnej ojczyźnie. Malarz poprzez dzieło sztuki wyraził patriotyzm oraz pokrzepił serca
swoich rodaków walczących w rewolucji lipcowej. To uczestnicy tego wydarzenia są przedstawieni na pięknym
obrazie.  Wolność  prowadzi  buntowników  do  walki  z  niesprawiedliwością.  Walczą  mieszczanie,  chłopi,
przedstawiciele inteligencji. Wszyscy zjednoczeni, gdyż mają jeden cel – wolna Francja.

Albert  Camus  powiedział:  „Buntuję  się,  więc  jestem”.  Zastanawiam  się,  czy  powinnam  skomentować
twierdzenie algiersko-francuskiego pisarza, czy zakończyć nim swoje przemyślenia.  Dramaturg podsumował w
tym krótkim zdaniu całość moich rozważań...  Camus,  tak jak ja,  uważał,  że bunt  jest  częścią człowieka,  jego
podstawowym prawem, a także obroną przed silniejszymi i potężniejszymi. Nie chodzi mi oczywiście o wygląd
zewnętrzny, lecz o wyższą pozycję w grupie. 

Jestem przekonana, że bunt będzie występował dopóty, dopóki nie skończą się jego źródła: nierówności w
społeczeństwach. Należałoby więc zastanowić się, czy podział na „równych” i „równiejszych” ma sens w epoce
komputerów,  robotów,  postępów  medycyny,  techniki  –  ogólnego  rozwoju  człowieka  –  sprawcy  całego
zamieszania... 

Arthur Conan Doyle
Przygody Sherlocka Holmesa

Opowiadania o genialnym detektywie-amatorze, który potrafił rozwikłać najbardziej skomplikowane zagadki
kryminalne. Gdy już nikt nie był  w stanie wykryć przestępcy,  on posługując się sztuką dedukcji,  rozwiązywał
tajemnice. W rozszyfrowaniu problemów pomagały Sherlockowi znajomość psychologi, chemii, prawa, literatury
sensacyjnej, policyjne kroniki wypadków oraz nieodłączna fajka, a czasami gra na skrzypcach. Mając nieprzeciętną
sprawność fizyczną, wychodził cało z najgorszych opresji. Perypetie detektywa poznajemy dzięki pamiętnikom
‘’pisanym’’ przez jego przyjaciela, doktora Watsona.

Opiszę  dwie  historie  z  książki,  która  może  przykuć  waszą  uwagę.  W rozdziale  „Błękitny  karbunkuł”
nazajutrz po Bożym Narodzeniu doktor Watson przychodzi  na wizytę  do swego starego przyjaciela Sherlocka
Holmesa. Podczas rozmowy Watson zobaczył gęś i kapelusz. Holmes wyjaśnił doktorowi, iż przyniósł to posłaniec
Peterson.  Peterson  poprzedniej  nocy  ujrzał  mężczyznę  chwiejącego  się  na  nogach  niosącego  gęś.  Przed
nieznajomym  stała  jakaś  banda  łobuzów,  pomiędzy  którymi  wybuchła  sprzeczka.  Podczas  szarpaniny  obcy
niechcący stłukł  szybę i  uciekł  przestraszony tym,  co zrobił,  zostawiając gęś i  kapelusz.  Po wyjaśnieniach do
pokoju wpadł posłaniec. Ledwo mógł złapać oddech. W końcu wydusił z siebie, że w gęsi był piękny błękitny
kamień. Po dokładnym obejrzeniu go stwierdzili, iż jest błękitnym karbunkułem, kamieniem skradzionym z hotelu
„Cosmopolitan’’. Po ustaleniu faktów Holmes i Watson kazali umieścić ogłoszenie o znalezionej gęsi i kapeluszu.
Po pewnym czasie  zgłosił  się  właściciel  zguby.  Nazywał  się  Henryk  Baker.  Opowiedzieli  mu  o  znalezisku  i
poprosili
o  wskazanie  miejsca  i  człowieka,  który mu  sprzedał  gęś. Wybrali  się  do  sprzedawcy.  Przed  straganem,  byli
świadkami kłótni  pomiędzy sprzedawcą a jakimś człowiekiem.  Szybko zatrzymali  nieznajomego.  Nazywał  się
Ryeder. Okazało się, że to on jest sprawcą zdarzenia, które spowodowało, iż w żołądku ptaka znalazł się klejnot.

Kolejna opowieść nosi tytuł „Straszna przygoda inżyniera mechanika”. Do przychodni przychodzi pewien
człowiek z mężczyzną, który miał zakrwawioną chustę przyciśniętą do palca. Po obejrzeniu palca, który został
obcięty, Watson pojechał z nim do Holmesa. Na miejscu Wiktor Hatherly, tak się nazywał poszkodowany, zaczął
wyjaśniać, w jaki sposób stracił palec. Wezwano go do obejrzenia pewnej maszyny. O dziwo ten człowiek nie
chciał, by on ją naprawiał, tylko obejrzał i powiedział, co się zepsuło. Pułkownik Lisander Stark, który złożył mu
taką propozycję pracy, zaproponował mu pięćdziesiąt gwinei za jedną noc pracy. Dziwne było to, iż miał pracę
wykonywać w nocy, i miał obiecać, że nikomu nie powie. Mechanik obiecał. Nocą pojechał do ustalonego miejsca.
Wszedł  do  pomieszczenia,  gdzie  była  maszyna.  Po  obejrzeniu  machiny pojechał  do  domu.  Następnego  dnia
powrócił na prośbę pułkownika w to samo miejsce, co wczoraj. Gdy czekał na Starka, pojawiła się jakaś kobieta i
ostrzegła  Hatherley’a.  Po  chwili  przyszedł  zleceniodawca  i  jego  sekretarz.  Wprowadzili  go  do  jakiegoś
pomieszczenia. Po sprawdzeniu prasy wyszedł na korytarz. Gdy ludzie wyszli, postanowił lepiej się jej przyjrzeć.
Gdy pułkownik to zobaczył, wpadł w szał. Zamknął Wiktora w pokoju i po chwili sufit zaczął się opuszczać. Gdy
poszkodowany myślał, że już po nim, kobieta otworzyła drzwi i wyciągnęła go z pułapki. Zauważył to pracodawca,
wyjął nóż i  zaczął gonić Hatherley’a.  Na oknie wbił  mu nóż w palec i  obciął mu go, ale inżynier uciekł.  Po



opowiedzeniu całej historii postanowili udać się z policją na miejsce horroru. „Przestępcy uniknęli zetknięcia się z
sądem. Gdy zajechaliśmy na stację Eyford, zobaczyliśmy olbrzymi…”

Jeśli  jesteście  ciekawi,  jakim cudem w  żołądku  gęsi  znalazł  się  klejnot  i  co  się  stało  z  pułkownikiem
Lisanderem Starkiem, przeczytajcie książkę „Przygody Sherlocka Holmesa”.

Dominika C. z Ia

Powstanie warszawskie 1944 r. - przebieg wydarzeń
Przeprowadzona  w  niecałe  24  godziny  mobilizacja  wojsk  powstańczych

spowodowała,  że o godzinie “W” na pozycjach wyjściowych znalazło się ok. 25. tys.
żołnierzy.  Z  tej  liczby  tylko  niespełna  3  tys.  powstańców  było  uzbrojonych,  a
pozostali mieli zdobyć broń na nieprzyjacielu. Strona niemiecka mogła przeciwstawić
15 tys.  żołnierzy,  którzy mieli  do dyspozycji  broń pancerną,  artylerię i  lotnictwo.
Dowodzący  wojskami  okupanta  den  Erich  von  dem  Bach-
-Zelewski otrzymał od Hitlera rozkaz bezlitosnego stłumienia powstania i zrównania
Warszawy z ziemią.

Powstańcy od 1 do 4 sierpnia 1944 r. w toku ciężkich walk opanowali  Śródmieście, część Woli i Ochoty,
Stare  Miasto,  Powiśle,  Mokotów oraz  Żoliborz,  tj.  ok.  70% lewobrzeżnej  Warszawy.  Nie  udało  się  jednak
uchwycić wielu ważnych punktów strategicznych, np. mostów na Wiśle.

Wojska  niemieckie  podjęły  kontratak  5  sierpnia  w  celu  opanowania  głównych  dróg  komunikacyjnych  i
odcięcia poszczególnych dzielnic. Pierwszy atak został skierowany na Wolę i Ochotę i powstańcy po krwawych
walkach zostali  zmuszenie do ustąpienia  (11 VIII).  Jednostki z Woli przebiły się na Stare Miasto a z Ochoty
wycofały się do lasów chojnowskich. Niemcy uzyskali w ten sposób możliwość bezpośredniego ataku na Stare
Miasto. Obrona Starówki prowadzona w bardzo trudnych warunkach, przy braku broni, amunicji, żywności, wody
i lekarstw, trwała do końca sierpnia 1944 r.  Wobec beznadziejnej sytuacji  na tym terenie oddziały powstańcze
zostały ewakuowane kanałami do Śródmieścia (31 VIII - 1 IX).

Dążąc do odcięcia powstańców od Wisły, Niemcy od 3 września uderzyli na Powiśle, które padło po trzech
dniach walki. W tydzień później zaatakowano Czerniaków, który uzyskał wsparcie od 1. Armii Wojska Polskiego.
Niewielkie  siły desantu,  który wylądował  na  lewym brzegu  Wisły,  nie  mogły już  zmienić  przebiegu walki  i
dzielnica  upadła  23  września.  Po  czterech  dniach  walki  skapitulował  Mokotów  (27  IX).  Niemcy skierowali
wówczas  do  dowództwa  AK  w  Śródmieściu  i  na Żoliborzu propozycję  kapitulacji,  która  został  odrzucona.
Nierówny bój  o  Żoliborz  trwał  dwa  dni,  a  tragiczna  sytuacja  spowodowała  rozkaz  KG AK o  kapitulacji  tej
dzielnicy  (30  IX).  W beznadziejnej  sytuacji  broniło  się  jeszcze  Śródmieście,  ale  toczyły  się  już  rokowania
kapitulacyjne.  2  października  1944  r.  w  Ożarowie pod  Warszawą  przedstawiciele  KG  AK  podpisali  akt
kapitulacji kończący powstanie warszawskie.

Źródło: “Kompendium: Historia” Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka, wydawnictwo IBIS, Poznań 2015
<browniak>

Bezpiecznie na wakacjach!
oparzenia i utonięcia

Oparzenie – uszkodzenie skóry lub tkanek na skutek działania wysokiej temperatury, środków chemicznych,
prądu itp.

Jak postępować przy oparzeniach? (pierwsza pomoc)
*Chłodzić miejsce oparzenia pod bieżącą wodą lub stosować opatrunek żelowy.
*Pierwsza  pomoc  w  przypadku  oparzeń  oczu  to  ich  natychmiastowe  obfite  przepłukanie  letnią  wodą.

Poszkodowany powinien poruszać wtedy gałkami ocznymi.
*Jeśli dojdzie do oparzeń przełyku i przewodu pokarmowego należy przepłukać usta zimną wodą, podać do

wypicia dużą ilość wody, zapewnić szybki transport do szpitala.

Udar słoneczny i udar cieplny



Udar słoneczny – związany jest z nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne (np. na plaży)
Udar  cieplny –  przegrzanie  organizmu  na  skutek  niedostosowania  odzieży  i  zachowania  do  warunków

pogodowych.
Objawami udaru są m.in.: ogólne osłabienie i apatia, silne pragnienie, szybki wzrost temperatury ciała, a w

przypadku udaru słonecznego także zaczerwienienie i nadmierne rozgrzanie skóry.

Pierwsza pomoc przy udarach:
-poszkodowanego należy przeprowadzić do zacienionego i chłodnego pomieszczenia,
-podawać chłodne napoje do wypicia,
-stosować zimne okłady.
Ważne! Jeśli masz do czynienia z udarem słonecznym lub cieplnym, przede wszystkim wezwij pomoc (osobę

dorosłą)!

Pomoc tonącym
Bardzo ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Należy przewidywać różne nieracjonalne, a groźne

zachowania tonących: obejmowanie ratownika za szyję, chwytanie go za głowę lub kurczowe zaciskanie rąk
wokół tułowia. Takie zachowanie może być przyczyną utonięcia zarówno osoby ratowanej, jak i ratownika!

Po wydobyciu  topielca  na  brzeg  należy go  ułożyć  na  wznak,  a  następnie  działać  zgodnie  z  algorytmem
postępowania  w przypadku  nagłego zatrzymania  krążenia.  Osobę  nieprzytomną  oddychającą  należy ułożyć  w
pozycji bezpiecznej i zabezpieczyć przed utratą ciepła, a w przypadku braku oddechu – rozpocząć resuscytację
krążeniowo-
-oddechową.  Zatrzymanie  krążenia  u  tonących  następuje  w  wyniku  braku  tlenu,  prawidłowe  wykonywanie
oddechów ratowniczych ma zatem podstawowe znaczenie.

Monika :)


Kilka porad na bezpieczne wakacje

Wakacje tuż, tuż, więc chciałybyśmy przedstawić kilka praktycznych rad:
Nad wodą:

• nie kąp się w strefach, które nie są pilnowane przez ratowników,
• nie wchodź do wody, gdy widnieje czerwona flaga,
• pamiętaj o tym, żeby nie wypływać zbyt daleko,
• nie wchodź do wody od razu po jedzeniu,
• nigdy nie skacz na główkę do wody!
• nie wchodź do zbiorników z wodą, których nie znasz i których nikt nie nadzoruje.
• nigdy nie pozwalaj wejść do wody osobie, która spożywała alkohol.

W górach:

• przed  wyjściem  na  szlak  zabierz  coś  od  deszczu,  ciepłą  kurtkę,  coś  do  picia
i coś słodkiego, zapoznaj się z panującymi warunkami, zabierz ze sobą numer GOPR-u, powiedz o swoich
planach rodzicom, opiekunom, właścicielom schroniska,

• nigdy nie zbaczaj z wyznaczonych dróg,
• nie wchodź w miejsca, które mogą zagrażać twemu życiu lub zdrowiu.
• bezpieczniej jest w grupie,
• pamiętaj, aby zachowywać się cicho, gdyż hałas może wywołać lawinę.

Numery alarmowe
• Straż:998
• Policja:997
• Pogotowie ratunkowe:999
• Ratownictwo górskie i morskie:985
• Numer ratunkowy nad wodą:601 100 100
• Numer ratunkowy w górach: 601 100 300

Życzymy wszystkim wesołych, pogodnych, udanych i bezpiecznych wakacji!☺

Weronika Rzeczkowska i Emilia Szwejk kl. Ib



18 maja 2016r.-  uroczyste obchody 96. rocznicy urodzin naszego patrona Jana Pawła II.

19  maja  2016r.-   Nasza  szkoła,  współpracując  z  Parafią  Wszystkich  Świętych
w Karniewie, zorganizowała PIERWSZY WOJEWÓDZKI KONKURS na prezentację multimedialną pod hasłem Powrót Jana
Pawła II do korzeni – pielgrzymki do Polski. 
Nie przyznano pierwszego miejsca. 
Na drugim uplasowała się  praca Karoliny Gutowskiej  –  uczennicy Zespołu Szkół  Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia w
Płoniawach-Bramurze.
Trzecie miejsce na podium zajęła Agata Lustyk z II c, uczennica naszej szkoły.
Poza podium, ale z wyróżnieniem, znalazła się prezentacja Pawła Rzewnickiego z II a, również ucznia naszej szkoły.
Dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia otrzymują:
Ilona Adamska z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II z Sochaczewa wraz z opiekunem oraz nasi uczniowie: Marcin Ochtabiński
z II b i Mateusz Suwiński z III b.
Gratulujemy!!!

21  maja  2016r.-   zespół  w  składzie:  Agata  Lustyk,  Paulina  Kacprzycka,  Małgorzata  Wiśniewska  został  laureatem
Ogólnopolskiego  Konkursu  Ministerstwa  Finansów  Finansoaktywni.  Misja:  Budżet.  Opiekunem  grupy  była  p.  Joanna
Jaworska

21 maja 2016r.- w naszej szkole odbyła się Majówka z Janem Pawłem II.

29 maja  2016r.-  wolontariusze dzięki uprzejmości ks. Sławomira Filipskiego przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla naszej
absolwentki Iwony Adamskiej na dalsze leczenie.

2 czerwca  2016r.- odbył się konkurs wiedzy mitologicznej.

2 czerwca 2016r.- klasa III b wybrała się do gospodarstwa agroturystycznego „Chata pod dębami”; wyprawa była nagrodą za
zdobycie drugiego miejsca w czasie obchodów Dnia Europejskiego w naszej szkole.

3 czerwca 2016r.- wyjście klasy II c do „Chaty pod dębami”.

3-4 czerwca 2016r.- wyjazd członków Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” do Skaszewa.

6-10 czerwca 2016r.- wycieczka w Karkonosze i do Pragi. W podróż ruszyło 42 uczniów.

14 czerwca 2016r.- N. Pieńkowska, W. Zbrzezna, K. Lewandowska, M. Kowalska i A. Szymańska z Ia wraz z p. J. Jaworską
pojechały do Warszawy, by uczestniczyć w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.

15 czerwca 2016r.- bal gimnazjalny klas trzecich.

17 czerwca 2016r.- ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego.

20 czerwca 2016r.- SU miał wybrać się na rajd rowerowy, niestety deszcz pokrzyżował im plany.

21 czerwca 2016r.- Dzień Sportu, apel podsumowujący pracę w II półroczu, prelekcja policjanta nt. „Bezpieczne wakacje”.
22 czerwca 2016r.- podsumowanie projektu edukacyjnego klas drugich oraz projektów stypendialnych.
24  czerwca  2016r.-  Dominika  Łachmańska  uczennica  kl.  III  b  zdobyła  III  miejsce  w  II  Ogólnopolskich  Biennale
Artystycznych im. Jacka Kuronia „Poznański Czerwiec ‘56”.
24 czerwca 2016r.- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

1.  60% polskich turystów wybiera Morze...
2. Miasto położone na cyplu Mierzei Helskiej.
3. Region geograficzny, wchodzi w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
4. Czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika.
5. Rozkłada się go na biwaku. 
6. W tym miesiącu kończy się rok szkolny.
7. Inaczej wyjazd turystyczny.
8. Dzieci robią je z piasku na plaży.
9. Okres zbioru plonów w lecie.
10. Piłkarskie rozgrywki europejskie.
11. Nazwisko trenera piłkarskiej reprezentacji Polski.
12. Góry, leżą w Łańcuchu Tatrzańskim.
13. Rodzaj ochronnego nakrycia głowy.
14. Odbijają światło, mocuje się je na rowerze.



15. Popularny napój gazowany o czarnej barwie.
16. Oddycha się nim nad morzem.

17.  Napój  chłodzący  o  kwaskowatym  smaku  składający  się  z  wody,
cukru i soku cytrynowego.

Marcin z Ia 


