
Rozmowa z Panem

 Tomaszem Witkowskim
absolwentem naszej szkoły podstawowej 

i niepełnosprawnym sportowcem

„Marzenia są dla tych, którzy siedzą w domu. 
Wyzwania są dla tych, którzy walczą na boisku!”

Redakcja „Żaka”: Witamy serdecznie. Na początek prosimy, by Pan powiedział kilka słów o sobie.
P. T. Witkowski: Nazywam się Tomek Witkowski. Mam 33 lata. Pochodzę z Rafał; ze wsi, która znajduje się
w Gminie Karniewo. Jestem absolwentem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Karniewie, do
której czuję sentyment po dziś dzień. W szczególności do nauczycieli i pedagogów, dzięki którym poznawałem
alfabet
i  cyfry,  potem komedię  Fredry,  „Krzyżaków”  Sienkiewicza;  skomplikowane  wzory matematyczne  i  fizyczne,
reakcje chemiczne, tajemnice życia gadów i płazów, historię (Poczynając od egipskich Faraonów i Mieszka I do
czasów współczesnych). Ciągle pamiętam lekcje muzyki i naukę gry na flecie, lekcje plastyki i wykonywanie prac
technicznych. Dopiero po latach czuję, jak wielkie znaczenie miała dla mnie ta nauka. Teraz dzięki Waszej gazetce
mogę podziękować wszystkim moim Nauczycielom.

Jednak życie nie kończy się na szkole podstawowej.  Ukończyłem także Technikum Rolnicze w Makowie
Mazowieckim.  Moi  rodzice  przekazali  mi  swoje  gospodarstwo  rolne,  a  potem rozpocząłem studia  w  Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji. 

W 2006 roku po ukończeniu trzeciego roku studiów, przebywając na wakacjach, w wyniku niefortunnego
skoku do wody, uległem wypadkowi, wskutek którego przerwałem rdzeń kręgowy w ok. 90%. Niestety wypadek
spowodował  trwałe  kalectwo  i  konieczność  poruszania  się  na  wózku  inwalidzkim.  Po  dwóch  latach  urlopu
dziekańskiego i intensywnej rehabilitacji ukończyłem przerwane studia. 

Obecnie  mieszkam  w  Warszawie,  pracuję  zawodowo  jako  inżynier  i  projektant  instalacji  grzewczych
z wykorzystaniem pomp ciepła. Ponadto jestem reprezentantem drużyny narodowej Polski rugbystów na wózkach
oraz warszawskiej drużyny ligowej Four Kings.
Redakcja „Żaka”: Na czym polega Pana niepełnosprawność?
P. T. Witkowski:  W wypadku uszkodzeniu uległy kręgi szyjne mojego kręgosłupa. Jestem tetraplegikiem, tzn.
osobą z porażeniem czterokończynowym. Całkowicie nie poruszam nogami, nie czuję ich, mam też nie do końca
sprawne kończyny górne.
Redakcja „Żaka”: Jak odebrał Pan wypadek? Zrozumiał Pan swój błąd, czy raczej zastanawiał się, dlaczego to
właśnie Pana spotkało?
P. T. Witkowski:  Nigdy nie traktowałem tego zdarzenia jako błędu. To był po prostu wypadek jakich wiele, na
drodze,  w powietrzu czy w wodzie.  Nikt  nie może przewidzieć,  jak przewrotny jest  los i  jakie konsekwencje
przyniesie takie, a nie inne działanie. Ja zdrowy, młody chłopak, w jednej chwili stałem się osobą, która wymaga
stałej  opieki  i  pomocy  innych  osób.  Dopiero  rehabilitacja  i  mój  osobisty  upór  pozwoliły  mi  osiągnąć
samodzielność. Nigdy nie obwiniałem ani siebie, ani innych osób o to, co się stało. Takie jest życie. Swego czasu
bardzo głośno było o dziewczynie – rehabilitantce i fizjoterapeutce osób niepełnosprawnych, na którą z siódmego
piętra spadł samobójca i również złamał jej kręgosłup. Ona, tak jak i ja, znalazła się w niewłaściwym miejscu, w
niewłaściwym czasie, to nie była niczyja wina. To są niefortunne wypadki, które w życiu się zdarzają i z którymi
należy się zmierzyć.
Redakcja „Żaka”: Jak teraz wygląda Pana życie? Jak bardzo się różni od tego sprzed wypadku?
P.  T.  Witkowski:  Moje  życie  obróciło  się  o  180  stopni  od  czasu  wypadku.  Wcześniej  miałem  w  planach
rozbudowę  i  rozwój  gospodarstwa,  które  przekazali  mi  rodzice.  Obecnie  mieszkam  w  Warszawie,  pracuję
zawodowo w dziedzinie, o której przed wypadkiem nie miałem żadnej wiedzy. Jestem spełnionym sportowcem,
mam grono nowych kolegów i przyjaciół. Tylko rodzina i niektórzy znajomi są zawsze obok mnie, niezależnie od
tego, czy stałem na nogach, czy jeżdżę na wózku. W takich sytuacjach, jak wypadek w krótkim czasie można się
przekonać, kto jest prawdziwym przyjacielem.
Teraz  poświęcam dużo więcej  czasu  na  czynności  życia  codziennego,  które  dla  osób w pełni  sprawnych  nie
stanowią żadnego problemu. Zaraz po wypadku walczyłem sam ze sobą, aby samodzielnie się ubrać, przesiąść z
łóżka na wózek, potem samodzielnie wsiąść i prowadzić samochód, ale determinacja i silna wola pozwalają udo -



wodnić, że nawet będąc sparaliżowanym, można funkcjonować w społeczeństwie jak każdy inny człowiek . 
Redakcja „Żaka”: Co daje Panu sport? Dlaczego sport, a nie rozpaczanie nad własnym losem?
P. T. Witkowski: Sport jest dla mnie czymś, co potrafi odciągnąć od szarej monotonii codzienności; jest czymś, co
pozwala zrozumieć mi samego siebie. Dzięki niemu mogę przeżywać zupełnie nowe emocje, mogę zapomnieć o
problemach i wszelkiego rodzaju stresach związanych z niełatwym życiem codziennym wózkowicza. To właśnie
dzięki  rugby,  które  jest  moją  pasją,  mogę  się  doskonalić,  rozwijać  i  poznawać  granice  swoich  możliwości
fizycznych oraz  pokonywać  bariery.  Rugby umożliwia  mi  zaspokojenie  potrzeb,  jakim są  potrzeba  dominacji
i samorealizacji. Jestem sportowcem, który walczy do końca i nigdy się nie poddaje. Mimo przeciwności i ciągłej
walki – przede wszystkim z samym sobą – chcę i wiem, że mogę dotrwać do końca ciężkiego meczu. Zawsze
zaczyna  się  od  wielkich  nadziei,  które  przegrywają  w  konfrontacji  z  kłopotami
i problemami, których bywa więcej od radości i triumfów. Po zwątpieniach zawsze jednak wraca nadzieja, która
prowadzi mnie do zwycięstwa. Moje RUGBY jest ciągłą lekcją życia, którego uczę  się  z  każdym meczem,
z   każdą  rundą,   każdym   osiągniętym  zwycięstwem  i  przegraną.  Rugby  sprawia,  że  jestem  człowiekiem
szczęśliwym i spełnionym. 

Sport  więc  jest  dla  mnie  wyzwaniem,  ambicją,  przyjacielem,  wrogiem,  bólem,   miłością  i  nienawiścią,
adrenaliną, ucieczką czy też po prostu zabawą – jest całym moim światem.
Redakcja „Żaka”: Jakie cechy powinien mieć sportowiec?
P. T. Witkowski: Przede wszystkim silną wolę, determinację, wytrwałość, samozaparcie, pozytywne nastawienie,
chęć pokonywania własnych słabości. Przysłowiowy ,,słomiany zapał” jest wrogiem prawdziwego sportowca. Aby
być dobrym sportowcem, musisz kochać sport, nigdy nie osiągniesz sukcesu w tym, czego nie lubisz.
Redakcja „Żaka”: Jak powinniśmy traktować osoby niepełnosprawne? 
P.  T.  Witkowski: Osoby niepełnosprawne  coraz  częściej  są  naturalnym elementem społeczeństwa,  zwłaszcza
w większych aglomeracjach – nie są odbierane jako „dziwni” czy „szokujący”. Należy ich traktować tak samo jak
każdego  innego  człowieka.  Może  trochę  z  większą  wyrozumiałością,  bo  osoby niepełnosprawne  ruchowo  ze
zrozumiałych względów wykonują wiele czynności wolniej niż osoby sprawne fizycznie. Z pewnością osoby te nie
oczekują litości i nadmiernej pomocy. W żadnym wypadku nie należy podejmować za nie decyzji, one lubią czuć
się niezależne i samodzielne, a przy tym same najlepiej wiedzą, na jakie rzeczy mogą sobie pozwolić. 

Natomiast  chciałbym zaapelować,  aby przestrzegać pewnych zasad i  uregulowań ustanowionych dla osób
niepełnosprawnych  np.  aby  osoby  sprawne  nie  parkowały  na  miejscach  przeznaczonych  dla  inwalidów,  nie
denerwowały  się,  kiedy  osoba  na  wózku  jest  obsługiwana  w  pierwszej  kolejności  przy  kasie  czy  okienku
w urzędzie itp.
Redakcja „Żaka”:  Czy czuje się Pan akceptowany przez środowisko, czy może wręcz przeciwnie? Uważa Pan
Polaków za tolerancyjny naród?
P. T. Witkowski:  Nie mogę powiedzieć, aby Polacy byli nietolerancyjni. Raczej na każdym kroku spotykam się
z uprzejmością, życzliwością i  chęcią pomocy,  czasem nawet zbyt  nachalną.  Mam ogromną rzeszę znajomych
i przyjaciół. Wielu z nich poznałem dzięki rugby już po wypadku, w związku z tym widok osoby na wózku nikogo
nie dziwi. Ale nawet, biorąc pod uwagę ludzi spotykanych w życiu codziennym, w dzielnicy, w której mieszkam,
nigdy nie spotkałem się z nietolerancją czy agresją. Obserwując dzieci z mojej klatki w bloku, uważam, że są one
od dzieciństwa uczone tego, że niepełnosprawność jest czymś normalnym. Nie zauważyłem, żeby patrzyły się na
mnie jak na kosmitę z innej planety. W tym miejscu szczególnie pozdrawiam Natalkę z mojego piętra, która zawsze
kiedy mnie widzi, biegnie i otwiera, i trzyma drzwi do czasu, kiedy przez nie przejadę. 
Redakcja „Żaka”: Jak ocenia Pan polskie miasta pod względem przystosowania dla osób niepełnosprawnych? 
P. T. Witkowski:  Polskie miasta bardzo się zmieniają pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
Dzieje się tak dzięki wielu fundacjom i kampaniom  prowadzonym na rzecz osób niepeł nosprawnych nie tylko
ruchowo,  ale  niewidomych,  czy  głuchoniemych.  Coraz  częściej  likwidowane  są  bariery  architektoniczne-
zwłaszcza  w  budynkach  użytku  publicznego,  komunikacji  miejskiej,  czy  ulicach.   Jednakże  każda
z takich czynności musi być wykonana przy współpracy i konsultacji z samymi zainteresowanymi. Spotkałem się
już z podjazdami dla niepełnosprawnych pod tak dużym kątem, że nie byłem w stanie samodzielnie na nie wjechać.
W wielu przypadkach przyczyną niepełnosprawności i izolacji nie są indywidualne ograniczenia człowieka, ale
słabe  zorganizowanie  społeczne,  które  stwarza  bariery.  Należy  zatem  zadbać  o  zorganizowanie  społecznej
przestrzeni życiowej tak, aby była ona dostosowana do potrzeb każdego. Człowiek niepełnosprawny ma prawo do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a podstawą do tego jest niewątpliwie zapewnienie dostępności miejsc
dla takich osób.

Redakcja „Żaka”: Co ceni Pan w innych ludziach?
P. T. Witkowski: Cenię ludzi, którzy się nie poddają, którzy walczą o swoje życie, przeżywają tragedie, porażki,
ale potrafią je przetrwać, przeżyć, a potem się z nich podnieść i iść do przodu, nie tracą wiary i zachowują pogodę
życia.  Cenię ludzi,  którzy potrafią kreować swoje życie  niezależnie od okoliczności,  w jakich się znaleźli,  bo
wiedzą, że nikt za nich tego nie zrobi.
Redakcja „Żaka”: W jakim towarzystwie czuje się Pan lepiej: wśród ludzi zdrowych czy niepełnosprawnych?



P. T. Witkowski: Przebywając w towarzystwie, nie czuję różnicy, czy są to osoby niepełnosprawne, sprawne czy
towarzystwo mieszane. Staram się żyć normalnie. Osoby, które znam; rodzina, moi pracodawcy, klienci, nikt z tych
osób nie  tworzy barier  przez  fakt,  że  poruszam się  na  wózku.  Wręcz  przeciwnie,  ze  strony osób sprawnych
spotykam się z wielkim podziwem i szacunkiem w stosunku do mojej osoby, że mimo pewnych ograniczeń tak
dobrze radzę sobie w życiu. Jak każda inna osoba bywam w kinie, restauracji, na spotkaniach ze znajomymi czy
uroczystościach rodzinnych. 
Redakcja „Żaka”: Co daje Panu siłę, by pokonywać codzienne trudności? 
P. T. Witkowski: Aby pokonać trudności życia codziennego ogromne znaczenie ma silna psychika i świadomość,
że są ludzie, którzy niezależnie od wszystkiego, od pory dnia nie odmówią mi pomocy. Takimi ludźmi na pewno są
moi  rodzice,  rodzeństwo,  moja  dziewczyna  Justyna,  znajomi.  Zwłaszcza  w  początkowej  fazie  po  wypadku
wsparcie rodziny było czymś, co pozwoliło mi nabrać pewności, że na wózku też można żyć normalnie.
Redakcja „Żaka”: Jakie ma Pan marzenia, plany na przyszłość?
P.  T.  Witkowski:  Mówi  się,  że  marzenia  wypowiedziane  głośno  nigdy się  nie  spełniają….  Nie  powiem,  że
chciałbym cofnąć czas, bo to nierealne. Nie wiem, czy moje życie bez wypadku byłoby szczęśliwsze. Chciałbym,
aby mój  stan zdrowia pozwolił  mi  na dalszy rozwój zawodowy i  sportowy,  na spełnianie planów osobistych.
Wierzę, że wszystko, co robimy, powinno mieć mocne oparcie w naszych własnych przekonaniach. Życie bez
zaangażowania nie ma sukcesu.
Redakcja „Żaka”: Ulubiony cytat, motto życiowe.
P. T. Witkowski: ,,Marzenia są dla tych, którzy siedzą w domu. Wyzwania są dla tych, którzy walczą na boisku!”.
Redakcja „Żaka”: Jakie ma Pan rady dla dorastających ludzi?
P. T. Witkowski:  Życzę Wam spełnienia wszystkich waszych marzeń- tych dużych i tych małych; zdobywania
szczytów, stawiania sobie celów i ich realizowania.  Pamiętajcie, że zawsze należy przewidywać konsekwencje
swoich czynów, ale zdarzają się też wypadki przez nikogo niezawinione, ale tragiczne w skutkach. Najważniejsze,
żeby potrafić zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy, nawet tę trudną i chcieć żyć, bo jakość naszego życia
zależy od nas samych.

Redakcja „Żaka”: Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie nam wywiadu. Życzymy spełnienia marzeń- tych
opublikowanych i tych głęboko skrywanych w sercu.

<obiektywna>

Myśli nieuczesane

Już  kwiecień.  Chciałabym  zacząć  przyjemniej-  od  naszej  wycieczki  do  Warszawy,  ale  „wydarzeniem
miesiąca” były egzaminy... To one zdecydowanie zdominowały wszystko, co miało miejsce w kwietniu. Co o nich
myślę? Szczerze, to mam mieszane uczucia. Wyniki będą zapewne lepsze niż z egzaminów próbnych, ale wiecie-
zawsze mogło być lepiej... Jak na moje możliwości, a wierzcie, wiem, co mówię, to nie stresowałam się bardzo...
W poniedziałek, wtorek i środę pierwsze czynności po powrocie ze szkoły do domu to bieg do komputera, aby
sprawdzić odpowiedzi, które pojawiały się na różnych stronach internetowych... Część humanistyczną uważam za
dość  łatwą,  choć  charakterystyka  zaskoczyła  chyba  wszystkich.  Przedmioty  przyrodnicze  jeszcze  ok,  ale
matematyka  to  tragedia,  przynajmniej  w  moim  wykonaniu...  No  nic.  Teraz  już  nic  nie  zdziałam.  Miło  się

skończyło, bo język niemiecki napisałam dobrze ;)
Starczy już o tych egzaminach! Teraz o wycieczce... Na

początku miesiąca, bo 8 kwietnia moja klasa i „a” pojechały
na wycieczkę do Warszawy. Zaczęliśmy grą miejską: „Śladami
bohaterów  Kamieni  na  szaniec”.  Potem  odwiedziliśmy
Pawiak,  cmentarz  Powązki,  gdzie  spoczywają  Zośka,  Rudy
i Alek. Kolejnymi etapami wycieczki była wizyta w Arkadii,
gdzie po posiłku w McDonald oglądaliśmy film pt. „Batman
vs  Superman”.  Mogłoby  się  wydawać,  że  film  tylko  dla
chłopców, ale ja uważam, że był świetny. W kinie było bardzo,



bardzo wesoło! :) Dla niektórych będzie to zapewne niezapomniany wyjazd (wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi
:D).

W kwietniu rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich. I tutaj zaczynają się schody... Trzecioklasiści muszą
być pewni, czym chcą się zajmować przez następne lata życia. Żeby tylko niczego nie żałować... Chociaż – nie
myli się tylko ten, co nic nie robi...

<obiektywna>

VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Siódma  podróż  apostolska  była  najdłuższą  pielgrzymką  do  Polski.  Przebiegała  pod  hasłem  ,,Bóg  jest

miłością”. Odbyła się w 1999 roku, rozpoczęła się 5 czerwca i trwała aż dwanaście
dni – czyli zakończyła się 17 czerwca. W tym czasie Ojciec
Święty odwiedził  dwadzieścia  trzy miejscowości:  Gdański,
Sopot,  Pelplin,  Elbląg,  Licheń,  Bydgoszcz,  Toruń,  Ełk,
Wigry,  Augustów,  Siedlce,  Drohiczyn,  Warszawę,
Sandomierz,  Zamość,  Radzymin,  Łowicz,  Sosnowiec,
Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice i Częstochowę. 

Witając  się  z  Polską,  Jan  Paweł  II  powiedział,  że
pielgrzymka ta jest przedłużeniem poprzedniej sprzed dwóch
lat.  Wówczas  papież  zainaugurował  obchody  tysięcznej
rocznicy  śmierci  św.  Wojciecha.  Siódma  pielgrzymka

rozpoczęła się w Gdańsku; w miejscu, gdzie święty zakończył swoją misję.
Podczas  tej  najdłuższej  wizyty  papieżowi  towarzyszyło  około  10  mln  osób.

Pielgrzymka  ta  była  zatem  największymi  rekolekcjami  w  historii  Polski.  Była  to  też
pielgrzymka największych niespodzianek – najpierw niespodziewana  wizyta  u zwykłej  wiejskiej  rodziny oraz
niezapomniany monolog Jana Pawła II na wadowickim Rynku. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty upadł w
nuncjaturze w Warszawie, a także zachorował, co spowodowało,  że po raz pierwszy wierni doświadczyli  jego
nieobecności.

Główną inicjatywą tej pielgrzymki było wezwanie Polaków do intensywnej modlitwy, bo wchodziliśmy do
nowego tysiąclecia. Swoje homilie Jan Paweł II opierał również na ośmiu błogosławieństwach Ducha Świętego.
Papież w tej pielgrzymce beatyfikował 108 Polaków, męczenników z okresu II wojny światowej. Będąc w polskim
sejmie, poruszył temat dotyczący demokracji i problemów, jakie pojawiają się wraz z nią.

Słowami:  „Polska  ma  pełne  prawo,  aby  uczestniczyć  w  ogólnym  procesie  postępu
i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez
Stolicę Apostolską” poruszył problem dotyczący zjednoczenia Europy. Jednym z najbardziej przejmujących słów
papieża, jakie wypowiedział podczas tej pielgrzymki były słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi,
tej ziemi”.

Eliza Szwejk

jczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 

Jan Paweł II

Tydzień Zdrowia

Ponieważ nasza placówka nosi zaszczytny tytuł „Szkoły promująca zdrowie”  od 7 do 10 marca w naszej
szkle odbyło się wiele działań. W ramach „Tygodnia Zdrowia” zaplanowano konkursy w czterech kategoriach.
Pierwszy  zatytułowano  ,,Zdrowie  zależy  od  nas''.  Każda  klasa  musiała  wytypować  reprezentantów,  którzy
przygotują plakat, wykazując się pomysłowością. Oto wyniki:

1.Eliza Szwejk, Julia Kozicka i Agnieszka Mossakowska z klasy I b 
2.Paulina Kacprzycka z klasy II c 
3.Marta Jakubiak, Monika Karczewska i Wiktoria Rydzik z klasy III b

Drugi konkurs przebiegł pod hasłem ,,Zdrowie w poezji''. Oto wyniki:
1.Kamila Gralewska z klasy III b / Bartek Rzewnicki z klasy II a 
2.Wiktoria Łyszkowska z klasy I a / Ewelina Matusiak z klasy II b / 
Magdalena Mikołajska z klasy II c 
3.Wiktoria Jaglarska z klasy I b / Jakub Szwejk z klasy III a 



W kolejnym konkursie ,,Zdrowie w przysłowiach'' każdy z uczestników otrzymał wyróżnienie z nagrodami,
ponieważ  prace  zostały  wykonane  na  równym  poziomie  i  jury  nie  potrafiło  wyłonić  zwycięzców.  Ostatnim
i  najciekawszym,  moim  zdaniem,  był  konkurs  poświęcony  tematyce  ,,Jak  udzielić  pierwszej  pomocy
przedmedycznej?”. Wybrane osoby z każdej klasy losowały, rozpoczynając od klas pierwszych po dwa pytania,
sprawdzających  wiedzę  o  udzieleniu  pierwszej  pomocy poszkodowanemu.  Zadania  nie  należały  do  prostych,
wymagany był  dokładne czynności.  Jury bardzo uważnie słuchało odpowiedzi i  przyznawało punkty.  Najlepiej
przygotowana była Natalia Zabielska z klasy II c, tuż po niej uplasowała się Emilia Szwejk z klasy I b. Ostatnie
miejsce podium zajął Krzysztof Bąk z klasy III b.  

Podsumowanie wyników i przyznanie nagród odbyło się 18 marca. Tego dnia również odbyło się spotkanie ze
sportowcem- panem Tomaszem Witkowskim będącym w reprezentacji Polski w rugby. Mieliśmy okazję zobaczyć,
na czym polega ta dyscyplina sportowa dzięki filmikom, które przygotował zaproszony gość. Otrzymaliśmy wiele
cennych  uwag  i  rad.  Usłyszeliśmy,  że  byłoby  dobre  zastanawiać  się  nad  tym,  co  się  robi.  Powinniśmy
odpowiedzialnie i z rozsądkiem korzystać z życia. Dziękujemy za tych kilka wzruszających chwil. 

Dodatkowo na sali zostały zaprezentowane tablice z ulotkami i hasłami  ,,Uzależnieniom STOP”. 
Za wystawkę zdrowej żywności była odpowiedzialna pani Zenona Żychowska wraz z panią Agatą Pastewką.

Na stole znajdowały się dania swojskiej roboty, takie jak: smalec, kiszone ogórki, chleb pieczony, różnego rodzaju
surówki i sałatki, napoje bez dodatku cukru i sękacz-  regionalny wyrób z Podlasia. 

Wszyscy  uczniowie  uczestniczący  w  rożnych  kategoriach  konkursów  zostali  nagrodzeni  nagrodami
ufundowanymi przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii. Obecnością
zaszczycił  nas zastępca wójta p.  Mariusz Kukawka,  członkowie Rady Rodziców oraz p.  M. Chodkowska i  p.
Krystyna Kucińska. 

Wszystkie wyżej wymienione działania zostały przygotowane pod czujnym okiem p. Z. Żychowskiej.
<10> ;) 



Zdrowy styl życia w kilku krokach :)
Tempo,  w którym żyjemy i  pracujemy sprawia,  że  coraz  trudniej  zachować  harmonię  i  właściwe  relacje

pomiędzy różnymi sferami naszego życia. Stopniowo jednak wzrasta u ludzi orientacja prozdrowotna, wskazując,
że zdrowie jednostki niesie ze sobą zdrowie większych systemów- rodziny, społeczeństwa, planety.

My dzisiaj w kilku punktach wskażemy, na co zwrócić uwagę, by być healthy and skinny :)
1. Woda mineralna w odpowiedniej ilości – co najmniej 2-2,5 l/dobę.
2. Nie myśl o paleniu wyrobów tytoniowych! ZAPAMIETAJ i uwierz w to, że jeden papieros wypalony w

ciągu 24 godzin niweczy korzystne działanie profilaktyczne leków i wszelkich innych metod postępowania nie-
farmakologicznego na okres całej doby. ZAPAMIETAJ, że naczynia i serce nie rozróżniają palenia czynnego od
biernego. Unikaj przebywania wśród osób palących i w pomieszczeniach, w których palono.

3. Ograniczaj do możliwego minimum spożycie soli kuchennej i produktów zawierających jon sodowy.
4. Nie nadużywaj alkoholu. Nadużywanie powoduje ciężkie choroby serca, mózgu, wątroby i innych 

narządów, nie mówiąc o problemach z uzależnieniem.
5.  Zadbaj  o  prawidłowy  rytm  dnia.  Regularna,  systematyczna,  rozsądnie  pojmowana  praca  fizyczna  i

umysłowa  jest  korzystna,  poprawia  twój  nastrój  oraz  utwierdza  cię  w  przydatności  społecznej.  Regularnie
spożywaj posiłki (od trzech do pięciu dziennie) stale o tych samych godzinach. Nie zapominaj o odpowiedniej
ilości snu i odpoczynku!

6. Unikaj niepotrzebnego i niszczącego stresu. Stosuj techniki relaksacyjne.
7.  Ćwicz  i  trenuj  regularnie.  Pamiętaj  o  codziennych,  intensywnych  spacerach  i  ogólnorozwojowych

ćwiczeniach fizycznych.
8. Zmień nastawienie psychiczne. Praca nad sobą, więcej optymizmu, wiara w siebie.

Na twój styl życia składają się zachowania, czynności, nawyki i przekonania nabywane przez całe życie. Mieli
na  nie  wpływ  członkowie  rodziny,  przyjaciele,  grupy  rówieśnicze,  szkoła,  media.  Wypracowanie  nowych,
prozdrowotnych zachowań to długotrwały proces, który zaczyna się wewnątrz – od potrzeby zmiany swojego życia
na lepsze. Warto się go podjąć i małymi krokami eliminować zachowania, które są dla ciebie szkodliwe.

POWODZENIA!
Lutyk


Warszawskie Dni Informatyki w dwóch odsłonach

Odsłona pierwsza- Agaty



22 marca razem z Anetą Szwejk wyruszyłam na podbój Politechniki Warszawskiej, a dokładnie na wydział
Matematyki i Nauk Informatycznych, gdzie w dniach 22-23 marca miały miejsce Warszawskie Dni Informatyki.
Opiekowały się nami pani Justyna Sadowska oraz pani Sylwia Grzesiak- studentka informatyki.

Nasz  pobyt  w stolicy rozpoczął  się  pysznym i  zdrowym drugim śniadaniem.  Przejechawszy się  metrem,
dotarłyśmy przed Politechnikę, gdzie przed gmachem głównym zrobiłyśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Budynek
robi piorunujące wrażenie. Studentów i gości wita Maria Skłodowska- Curie, za którą rozpościera się ogromy,
okrągły  hol,  gdzie  zamiast  ścian  są  trzy  piętra  krużganków.  Gmach,  na  wzór   europejskich  standardów
uczelnianych, stylizowany był na włoskim renesansie i baroku, dlatego też jest taki potężny. Nasza obecność w tym
miejscu została uwieczniona na zdjęciu.

Przeszedłszy przez hol, wyszłyśmy na świeże powietrze i konwersując ruszyłyśmy
na  wydział  MiNI.  Już  z  daleka  można  było  zauważyć  dużo  ludzi-  WDI  było
największym  takim  wydarzeniem  w  Polsce.  W  budynku  było  bardzo  dużo  stoisk
oferujących pracę, między innymi zauważyłam znaną firmę Asseco. 

Pakiet  wykładów,  w których  uczestniczyłyśmy to  Web development  by meet.js,
czyli tworzenie stron internetowych przez meet.js (darmowe meetupy, które odbywają
się dziś w 10 miastach w Polsce ). Pierwsza prelekcja rozpoczęła się po godzinie 1200.
Dotyczyła on AngularaJS, który jest bardzo pomocny w tworzeniu aplikacji na stronach
internetowych.  Przykładowo, wiele reklam, które codziennie widujemy w internecie,
jest  w  nim  programowanych.  Wykład  pana  Dariusza  Kalbarczyka,  mimo  mojego
stopnia zaawansowania, był dla mnie bardzo zrozumiały i na pewno nie była to stracona
godzina.

Mając 50 minut przerwy przed kolejnymi zajęciami, zdecydowałyśmy się na obiad.
Co prawda w tym czasie rozdawana była pizza, jednak ze względu na ilość chętnych

lepszym rozwiązaniem była pizzeria. 
Syte i zrelaksowane wróciłyśmy na kolejną prelekcje „Przyszłość JavaScript jest teraz! Jak z tego korzystać?”

poprowadzoną przez pana Stasia Małolepszego, który pracuje w Mozilli. Wykładowca mówił o nowych funkcjach
w JS i jak się nimi zręcznie posługiwać, aby w kodzie nie było bałaganu. Ten wykład był znacznie trudniejszy od
poprzedniego,  lecz  dzięki  niemu  na  pewno  łatwiej  będzie  się  zabrać  do  kodowania
w  JavaScript.  Po  zakończeniu  wykładu,  mając  naprawdę  chwilę,  postanowiłyśmy  osłodzić  sobie  życie
i wybrałyśmy się do pobliskiej cukierni. Dzięki temu, że było mało czasu, szybko miałyśmy okazję do spalenia
kalorii. 

Ostatni wykład był jednocześnie moim ulubionym. Prowadził go pan Damian Wielgosik- założyciel i trener
JavaScript  w Functionite,  a  także założyciel  ruchu meet.js.  Dzielił  się  on swoimi doświadczeniami oraz  uzupełniał
informacje  o  HTML,  CSS  i  JavaScript.  Dzięki  często wprowadzanym żartom i  luźnemu prowadzeniu  prelekcji,
godzina ta była dla mnie całkowicie zrozumiała! Niestety, były to już ostatnie chwile na uczelni.

Z Politechniki nie wyszłyśmy z pustymi rękoma. Każda z nas otrzymała  giftbag, w którym znajdowała się
koszulka, akcesoria oraz miesięcznik dla informatyków. W lekkim deszczu doszłyśmy na podwieczorek/kolację do
baru sałatkowego, a zaraz potem biegiem (dosłownie) dotarłyśmy na autobus do Pułtuska.

Ten wtorek był dla mnie pełen radości i nowych informacji, które przydadzą się teraz i w dalszej pracy. Dzięki
takim dniom wiem, że moja praca daje efekty, a każda minuta spożytkowana na pracę z komputerem już niedługo
przyniesie efekty. 

Odsłona druga- Anety
22 marca 2016 r. razem z Agatą wzięłam udział w Warszawskich Dniach Informatyki. Wycieczka zaczęła się

w  Pułtusku,  skąd  razem  z  panią  Justyną  Sadowską  wyruszyłyśmy  w  kierunku  stolicy.  Do  Politechniki
Warszawskiej  dojechaliśmy metrem.  Do  pierwszego wykładu  miałyśmy jeszcze  sporo  czasu,  więc  poszłyśmy
wrzucić coś na ząb. Potem udałyśmy się na krótki spacer po uczelni, w czasie którego obejrzałyśmy główny gmach
kampusu. Trzeba przyznać, że ten budynek robi wrażenie. W końcu udało nam się znaleźć salę, w której miały
odbyć się nasze wykłady.

Pierwszy z  nich  dotyczył  tego,  jak  rozpocząć  przygodę  z  AngularJS i  dlaczego warto  to  zrobić.  Pewnie
niewiele wam to mówi, ale nie bójcie się – mi też. Pomimo mojego uczestnictwa w WDI moja widza wcale nie jest
większa od waszej. Prawdopodobnie to dlatego, że wykłady były dla studentów, nie dla gimnazjalistów. Ale nie ma
co się martwić. Wszystko jeszcze przede mną.

Kolejny profesor  opowiadał  o  najnowszej  wersji  Java  Scriptu  –  jednego  z  wielu  języków służących  do
programowania.  Uczestnicy dowiedzieli  się o wprowadzonych w nim zmianach i  uproszczeniach.  Wykład był
naprawdę ciekawy, ale podobnie jak poprzedni niezrozumiały dla kogoś na moim poziomie. Mimo to cieszę się, że
mogłam wziąć w nim udział.

Ostatnie zajęcia okazały się najbardziej interesujące. Mówiły o tym, jak stać się front-end developerem. Kim
jest  front-end developer? O ile  się  nie mylę,  jest  to ktoś,  kto nie ukończywszy żadnych studiów, zajmuje się



programowaniem.  Można  by  powiedzieć,  że  jest  to  programista  –  amator.  Podczas  wykładu  prowadzący
wytłumaczył,  jak  z  takiego  amatora  stać  się  zawodowcem.  Wszystko,  co  powiedziano,  zostało  poparte
przykładami.  Ogólnie  rzecz biorąc,  trzeci  wykład  najbardziej  przypadł  mi  do  gustu  i  wyrył  w mojej  pamięci
pozytywne wspomnienia.

Na koniec coś  przekąsiłyśmy i  poszłyśmy na przystanek autobusowy.  Dodam jeszcze,  że  na zakończenie
imprezy otrzymałyśmy drobne upominki,  w tym koszulki  z nadrukiem WDI. Całe  to wydarzenie wspominam
bardzo pozytywnie. Być może nie zrozumiałam wiele z wykładów, ale wiem już, jak wyglądają Warszawskie Dni
Informatyki. Bardzo cieszy mnie to, że udało mi się zobaczyć Politechnikę. Kto wie, może jeszcze kiedyś tam
wrócę...

JAK KAMIENIE PRZEZ BOGA RZUCANE NA SZANIEC...
Są książki, które ''chwytają'' za serce. Są postacie, których nie można zapomnieć. Są też takie utwory, które

pozwalają nam się zastanowić nad tym: skąd pochodzimy, jak wyglądała nasza historia? Istnieją dzieła, które na te
pytania odpowiadają, a „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego są na pewno takim tekstem. Aby bliżej

poznać Rudego, Alka i Zośkę, 8 kwietnia udaliśmy się do Warszawy.
Do autobusu!

Autobusem szkolnym dotarłam na plac, gdzie czekała już spora grupka wycieczkowiczów. Czas oczekiwania
na podróż niemiłosiernie się dłużył. W końcu, gdy panie pozwoliły wsiadać, część z nas biegiem ruszyła zająć
sobie i innym miejsca. Gdy wszyscy już usiedli, sprawdzona została lista uczestników. Poczekaliśmy jeszcze na
spóźnialskich i  ruszyliśmy.  W drodze (prawie)  wszystkim udzieliła  się  wesoła  atmosfera.  Jedni  śpiewa li,  inni
rozmawiali, niektórzy nawet spali :) Niebawem byliśmy na miejscu.

Tędy!
Przybyliśmy na plac przed pomniki Kopernika (to z niego Alek ściągał niemiecką tablicę!), gdzie powitała nas

pani  przewodnik  i  krótko  przypomniała  treść  książki,  po  czym  rozpoczęliśmy  grę.  Podzielono  nas  na
dziesięcioosobowe grupy. Każda otrzymała pierwsze zadanie i mapkę. Nie było łatwo odnaleźć pierwsze miejsce!
Kilka razy zawracaliśmy, aż w końcu znaleźliśmy ss-mana! Trzeba było go przekupić. Po licznych negocjacjach
i „targowaniu się” otrzymaliśmy kolejne zadanie. Musimy  zaśpiewać piosenkę.  Problemem było to, że jej nie
znaliśmy... Ale i z tym daliśmy sobie radę! Gdy skończyliśmy, dostaliśmy kolejną  misję. Tym razem należało
zaszyfrować  imiona  i  nazwiska  niemieckich  zbrodniarzy  wojennych.  Potem  przemycaliśmy  butelkę,  którą
otrzymaliśmy za dużą sumę pieniędzy od handlarza.  W podziękowaniu za „towar” łączniczka ofiarowała nam
kolejne zadanie i mapkę. Tym razem zmagaliśmy się z krzyżówką, która była dość trudna. Ponadto, cały czas
czyhał na nas uzbrojony milicjant! Teraz już tylko musieliśmy tylko dotrzeć na metę. Byliśmy drudzy.

Kiedy było trzeba- na śmierć szli po kolei...
Gdy  gra  dobiegła  końca,  wraz  z  panią  przewodnik  udaliśmy  się  do  Mauzoleum  Walki  i  Męczeństwa

mieszczącego się na ul.  Szucha. W podziemiach oglądaliśmy prezentację a potem autentyczne cele, w których
przez  dni,  tygodnie  lub  miesiące  żyli  więźniowie...  Na  ścianach czasem można  było  dostrzec  wyryte  zapiski
w postaci liczb, niezwykle poruszające napisy. Po wyjściu z tego miejsca zapadliśmy w melancholijny nastrój...
Potem udaliśmy się na Pawiak, gdzie katowany był Janek Bytnar. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy wystawę listów,
rzeczy osobistych i ubrań więzionych, a także grypsy. Miejsce to także dało nam wiele do myślenia...

Ostatnim miejscem, które dotyczyło II wojny światowej, były Powązki- cmentarz, na którym pochowanych
jest  wiele  znanych osób.   Pani  przewodnik zaprowadziła  nas  na miejsce,  gdzie  pochowani  są  Maciej  Aleksy
Dawidowski, Janek Bytnar i Tadeusz Zawadzki. Zapaliliśmy znicze. Naszą uwagę przykuły liczne kwiaty i znaki
pamięci oraz opaski harcerskie.  Po chwili wróciliśmy do autokaru.

 Kino!
Dojechaliśmy do Arkadii!  Gdy weszliśmy, okazało się, że do filmu zostało bardzo mało czasu.. Dlatego też

nasz czas wolny w galerii handlowej ograniczył się do 30 minut. Następnie udaliśmy się na film- „Superman vs.
Batman” Fabuła trzymała w napięciu! Po seansie wróciliśmy do autobusu... Do domu dotarliśmy po 21.

Wycieczka ta dostarczyła mi wielu niezwykłych wrażeń. Uważam, że była cennym źródłem wiedzy.
Tańcząca w deszczu

“  Niewola awiniońska” papieży
W XIV w. doszło do niezwykle ważnych wydarzeń w życiu religijnym Europy. Zrodził je wielki niepokój

religijny, który ogarnął Europę w związku z epidemią “czarnej śmierci”. Wszyscy ludzie zadawali sobie pytanie,
jaka była przyczyna takiego straszliwego objawu boskiego gniewu. Dołączył się do tego kryzys papiestwa, które
popadło w zależność od królów Francji, a następnie pogrążyło się w zaciekłych konfliktach wewnętrznych.

Na  przełomie  XIII  i  XIV  w.  władzę  nad  Kościołem  katolickim  sprawował  papież  Bonifacy  VIII.  Był
zwolennikiem odnowienia  pozycji  papiestwa w świecie  zachodnim.  Papież mieszał  się  w wewnętrzne sprawy
innych państw. Jego przeciwnikiem stał się król Francji Filip IV Piękny. Król zakazał wywozu metali szlachetnych



z  państwa.  Uderzyło  to  w  papieża,  gdyż  pozbawiło  go  wpływów  do  świętopierza.  Konflikt,  początkowo
załagodzony, odżył ponownie w związku ze sporami biskupów z możnymi wspieranymi przez króla. Dodatkowe
klęski  francuskie  we  Flandrii  ośmieliły  Bonifacego,  który  w  1302  r.  wezwał  króla  przed  sąd  synodalny.  W
odpowiedzi  Filip zwołał  zgromadzenie Stanów Generalnych, które poparło go w sporze z papieżem. Bonifacy
zagroził  królowi  klątwą,  ten  zaś  polecił  go  porwać.  Podjęli  się  tego  wrogowie  Bonifacego z  włoskiego rodu
Colonnów. Napadli na siedzibę papieską w Anagonii i choć nie udało im się go uprowadzić, to spowodowany
wypadkami wstrząs doprowadził do śmierci papieża w 1303 r. Jego następcą został Francuz Klemens V. Był on w
pełni uległy woli króla i nie tylko na jego polecenie rozwiązał zakon templariuszy, ale również przeniósł swoją
siedzibę z Rzymu do Awinionu we Francji. Przez następnych kilkadziesiąt lat papieżami zostawali kardynałowie
francuscy,  a  ich  faktycznymi  zwierzchnikami  byli  królowie  Francji.  Stąd  narodziło  się  określenie  “niewola
awiniońska”.

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

Z okazji 1050. rocznicy chrztu...
28 kwietnia na 3. godzinie lekcyjnej odbył się konkurs historyczny „Rola chrześcijaństwa w życiu narodu

Polskiego” organizowany z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Udział wzięli chętni uczniowie z klas pierwszych i
drugich.  Organizatorami  byli  uczniowie  realizujący  projekt  z  wos-u:  Agata  Lustyk,  Małgorzata  Wiśniewska,
Paulina Kacprzycka oraz Jakub Kacprzycki. Koordynatorką działań była pani Elżbiety Wierzbickiej. Oto wyniki:

Egzamin próbny
Język polski

Pod koniec marca bieżącego roku uczniowie klas drugich przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego
z języka polskiego. Jak zwykle test sprawdzał czytanie ze zrozumieniem. Były też zadania krótkiej odpowiedzi
oraz praca pisemna. Teksty, które należało przeczytać, dotyczyły różnych zagadnień, m. in. tolerancji. Kilka sięgało
do gramatyki...  Większość z nich to zadania zamknięte – tylko jedno wymagało samodzielnego zredagowania
teksu. Prócz tego musieliśmy jeszcze napisać rozprawkę o bohaterze literackim, który nam  imponuje. 

Według mnie  test  nie  był  trudny.  By go rozwiązać,  wystarczyło  dobrze się  wczytać  w teksty i  posiadać
podstawową wiedzę. Z napisaniem rozprawki też nie miałam problemu. Mogę nawet powiedzieć, że jej tworzenie
było dla mnie przyjemne. To pewnie dlatego, że pisałam o postaci, którą naprawdę uwielbiam!

Aneta Szwejk II a

Matematyka
Próbny test  gimnazjalny z   matematyki  odbył  się  w sali  matematycznej  a  naszym opiekunem była  pani

Rosińska. Na sali panowała nerwowa atmosfera, każdy zastanawiał się, jakie zadania będzie trzeba rozwiązać i jak
wypadnie końcowy wynik. Do swojego testu podszedłem z dystansem. Zadania nie były trudne. Sporo zagadnień
dotyczyło materiału z pierwszej  klasy,  lecz zdarzały się także i  te  z klasy drugiej.  Ogólnie,  test  oraz warunki
panujące oceniam na ocenę bardzo dobrą. Nie udało mi się rozwiązać jednego zadania. No cóż człowiek uczy się
na błędach, zazwyczaj swoich. Wiem już, co należy powtórzyć przed testem w III klasie. Mam nadzieję, że pójdzie
mi lepiej.

Sebastian

Język angielski
17 marca 2016r. odbył się próbny egzamin z języka angielskiego, który rozpoczął się po pierwszej godzinie

lekcyjnej. 
Pisałam w klasie biologicznej, więc zaraz po dzwonku udałam się przed salę 211. Tam już czekała grupka

uczniów, z którymi  miałam przebrnąć przez arkusz. Byłam bardzo zdenerwowana,  wyjęłam książkę do języka
angielskiego i w kółko powtarzałam rozpoczęcie mojego maila. Mieliśmy pisać go na części rozszerzonej. 

W końcu przyszła pani Wierzbicka i zaprosiła nas do klasy. Wszyscy zajęliśmy swoje miejsca, zakodowaliśmy
pracę i mogliśmy zaczynać. Pierwsza część- podstawowa, rozpoczęła się zadaniami ze słuchania. Po kilku próbach
uruchomienia magnetofonu w końcu rozpoczęliśmy.

Skończyłam przed czasem i szczęśliwa zeszłam na świetlicę. Tam razem z moimi przyjaciółmi wymieniłam

Konkurs plastyczny:
I miejsce: Ewelina Falba kl. II a
II miejsce: Oliwia Czarnowska kl. II b
III miejsce: Klaudia Siekierska kl. II b
Wyróżnienie: Eliza Szwejk kl. I b

Konkurs wiedzy:
I miejsce: Jakub Dymowski kl. II b
II miejsce: Gabriela Niesłuchowska kl. I b

Magdalena Szymańska kl. II a
Tomasz Uchroński kl. II b

III miejsce: Eliza Szwejk kl. I b
Michał Gregorczyk kl. Ia



spostrzeżenia na temat wszystkich zadań. Część podstawowa była naprawdę łatwa i większość uczniów skończyła
pisanie przed upływem wyznaczonego czasu.

W końcu nadeszła chwila, której bałam się od rana- godzina 10.00- część rozszerzona egzaminu z języka
angielskiego. 

Wróciłam do klasy i  znów wzięłam się do pracy.  Tym razem znacznie łatwiej  pani  uporała się z obsługą
magnetofonu, więc szybciej zaczęliśmy rozwiązywać zadania. 

Ponownie skończyłam pisać przed czasem i zeszłam na świetlicę. Ach, co za cudowne uczucie! To koniec,
koniec egzaminów, stresu i nerwów! Myślałam jeszcze chwilę o tym co napisałam, czy nie pomyliłam słówek
w mailu, czy poprawnie przekształciłam wypowiedzi w kilku zadaniach i czy dobrze zrozumiałam teksty, które
były na egzaminie. Potem dotarła reszta mojej brygady i znowu zaczęliśmy porównywać nasze odpowiedzi.

Teraz myślę, że nie ma się co zastanawiać. Będzie, co ma być. 
Paulina Kacprzycka

Strój galowy
Strój  galowy to strój  formalny,  odpowiedni  na "gale",  parady.  W każdej  instytucji  jest  inny.  W służbach

mundurowych jest to mundur odświętny, w szkole, dla uczniów jest to biała góra, ciemny dół. Umiejętność doboru
stroju świadczy o kulturze człowieka, o jego szacunku dla innych i o elegancji również.

Uczniowie gimnazjum zakładają strój odświętny na:
-rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-egzaminy gimnazjalne próbne i końcoworoczne w klasie trzeciej,
-ślubowanie klas pierwszych, 
-Dzień Niepodległości itp.

Dla  nastolatka  najlepszy  wybór  to  biała  koszula
z kołnierzykiem i mankietami. Nie wolno rezygnować z krawatu
czy  muszki.  Skarpetki  w  żadnym  wypadku  nie  mogą  być
wzorzyste i białe. 

Pamiętaj, aby garnitur był czysty i uprasowany.

U  nastolatki  powinien  wyglądać  schludniej  i  atrakcyjniej.
Spódnica  powinna  być  za  kolana,  zaś  bluzka  nie  może  być
przezroczysta  i  powinna  zakrywać  ramiona.  W lato  elegancka
kobieta  musi  nosić  rajstopy  lub  pończochy.  Ponadto  makijaż
powinien być bardzo dyskretny.  Jeśli  założysz halkę,  pamiętaj,
aby nie wystawała spod spódnicy.

Ala Skórzyńska Ib

„Trzy dni” cz. VI
Po kilku miesiącach pracy w Japonii, planowałem wyruszyć w podróż po kraju. Niestety były to tylko moje

plany.  W ich realizacji  przeszkodziło mi  coś niespodziewanego; coś, co okazało się sporym zaskoczeniem, ale
stanowiło  dla  mnie  bardzo  miłą  informację...  Moja  znajoma  z  Włoch  w następnym miesiącu  ma  wziąć  ślub
i z tej okazji zaprasza mnie do ojczyzny makaronu, pizzy i kawy. Ucieszyła mnie ta wiadomość, gdyż we Włoszech
byłem dość dawno i nie pamiętam już jak wygląda tamtejszy krajobraz. Zapowiadało się wspaniałe, prawdziwe
włoskie przyjęcie! Takie wydarzenie nie mogło mnie ominąć, więc podróż po Japonii przełożyłem na później.
Przed  wyznaczonym  terminem wziąłem urlop,  spakowałem walizkę  i  poleciałem do  Włoch.  Źle  się  czułem
z myślą, iż nic nie zwiedzę, mimo to cieszyłem się,że zobaczę włoskie wesele. 

W dniu ceremonii o ustalonej godzinie czekałem przed kościołem w jednej z toskańskich wiosek. Czekaliśmy
jakiś  czas  na  przybycie  panny  młodej.  Mijały  minuty,  a  mojej  znajomej  jeszcze  nie  było...  Jak  się  później
dowiedziałem, istnieje taki zwyczaj,że trzeba czekać na kobietę wychodzącą za mąż w dniu ślubu. Dziwne... Do
ołtarza  panna  młoda  została  poprowadzona  przez  ojca,  który symbolicznie  zostawia  ją  u  boku narzeczonego.
Dalsze elementy ceremonii ślubnej odbyły się już bez żadnych niespodzianek. Następnym punktem było przyjęcie
weselne. Zanim jednak opuściliśmy plac kościelny, młodzi zostali obsypani ryżem i confetti. Podobno przynosi to



szczęście w związku i bogactwo. Tak jak na każdym weselu, na początku goście otrzymali kieliszek szampana
i został wzniesiony toast na cześć pary młodej. Wykrzykiwano także bacio,bacio -  w ten sposób proszono młodych
o pocałowanie się.  Zaskoczyło mnie to,że nie odbyło się błogosławieństwo małżonków. Cóż, same zaskoczenia
w dniu dzisiejszym! 

Potem zaproszeni złożyli swoje upominki, które stanowią wyraz szacunku dla nowego małżeństwa. Kolejną
niespodzianką było luksusowe, bogato udekorowane wnętrze sali weselnej. Cóż, moja znajoma ma bogatego ojca,
ale to już przesada! Na szczęście z pomocą przyszedł mi internet. Dowiedziałem się, iż większość włoskich wesel
jest organizowana w eleganckim i bardzo kosztownym stylu. W takim razie wiele rodzin, które niekoniecznie są
zamożne,  zaciąga  wysokie  kredyty na  wymarzony ślub. Włosi  nie  przejmują  się  wysokimi  cenami  za  usługi
weselne.  Najważniejsza  jest  dobra  zabawa i  wrażenie  na  gościach,  gdyż  to  właśnie  ten  dzień  ma  na  zawsze
pozostać
w pamięci wszystkich. Z powodu takiej tradycji, właśnie we Włoszech rozwinął się rynek kredytów ślubnych.  

Przez kolejne godziny spożywaliśmy rozmaite dania. Szkoda,że niekoniecznie były one związane z kuchnią
włoską. Całe szczęście,że chociaż na przystawkę był makaron tagliatelle, a na deser tiramisu. Do tego regionalne
wino Chianti, gdyż przyjęcie odbywało się w słonecznej Toskanii, gdzie jest ono wytwarzane.  Między posiłkami
zespół  muzyków,  zachęcał  gości  do wyjścia na parkiet.  Mało kto odrzucał  tę propozycję.  W miłej  atmosferze
doczekaliśmy północy. Wtedy też został przyniesiony wspaniały tort. Po wykonaniu kilku pamiątkowych zdjęć,
biesiadujący otrzymali kawałek tego ciasta. Był to wyśmienity tory  Selva Nera,  o wyjątkowym czekoladowym
smaku.  Przysłowiowe niebo  w  gębie!  Myślę,że  ten  znakomity  smak  skrywa  wszystkie  zaskoczenia  dnia
dzisiejszego i pozwala mi na całkowite odprężenie.... 

Godzinę po podaniu tego smakołyku, przyjęcie zakończyło się. Szkoda było mi opuszczać Toskanię, ale urlop
już  się  kończył...  Następnego  dnia  wracałem  już  samolotem  do  domu.  W  ręku  trzymałem  nieaktualne  już
zaproszenie ślubne. Wtedy przypomniała mi się pewna ciekawostka...  Moja znajoma nazywała się Russo. Jest to
najpopularniejsze  nazwisko  we  Włoszech.   Także  przypomniało  mi  się  nowo  poznane  słowo  z  wesela  -
precipitevolissimevolménte – czyli włoski odpowiednik „na łeb, na szyję”. Cóż, z pewnością mój jutrzejszy dzień
będzie tak wyglądał, gdyż uzmysłowiłem sobie,iż muszę rano wstać, aby zdążyć do pracy...

maclo

OTACZAJĄCY MNIE ŚWIAT
Śmiało można powiedzieć,że wiosna zagościła na dobre,bo potwierdza to krajobraz za oknem i kalendarz.

Świat ponownie budzi się do życia. Choć wiosnę mamy co roku, nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni się nią
nacieszyć.

Czyż nie jest piękny ogród pełen różnobarwnych kwiatów: narcyzów lub tulipanów. A ten zielony kolor traw?
Znika też śnieg, chociaż w tym roku zbyt wiele go nie było. Zwierzęta wybudziły się ze snu. No i oczywiście
pojawia się wiele młodych.  Ptaki wracają do nas z ciepłych krajów, w szczególności bociany,  bez których nie
potrafię sobie wyobrazić wiosny i Polski. Gniazda tego ptaka można spotkać wszędzie. Drzewa puszczają zielone
pączki. Moim zdaniem wizytówką wiosny są również bazie. Mają zaszczytne miejsce w palemkach, bo wiosna
idzie w parze z Wielkanocą. W tym roku wcześnie przyszła do nas ta zielona pora roku.

Dni są coraz dłuższe i  coraz cieplejsze.  Na wiosnę ludzie nabierają nowej energii,  która pojawia się,  nie
wiadomo skąd. Częściej wychodzimy z domów, aby pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać
piękno przyrody. Wyjmujemy z garaży rowery i rolki. Rolnicy i ogrodnicy zaczynają pracowity okres. Jedni sieją i
nawożą zboża, a drudzy wykonują zabiegi w sadach, by jesienią i latem korzystać z ich owoców.

Wiosna to piękna pora roku. Każdego dnia podziwiajmy jej wyjątkowość.
Gabrysia Niesłuchowska

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc:

- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:

- No, no... to krokodyl ma przechlapane! 
☺☺☺☺☺☺☺

Przychodzi żaba do lekarza i mówi: 
- Coś mnie kłuje w stawie.

Lekarz pyta:
- Może bocian? 

Egzaminy czas zacząć



JĘZYK POLSKI
Historia już za nami! „Trudno określić,  jak mi poszła...”.  Przerwa minęła, zmierzamy na halę. Siadam na

wyznaczonym miejscu.  Czekamy na  testy.  Niektórzy spierają  się,  jak  będzie  wyglądała  praca  pisemna.  Czas
zaczynać!

ZARAZ, ZARAZ...JAK TO, NIE ROZPRAWKA?!
Gdy już uporaliśmy się z kodowaniem  i rozklejeniem prac, pośpiesznie otwieramy ostatnią stronę. I co? Ktoś

krzyczy:
- O matko! Charakterystyka!

 Niedowierzanie ustąpiło miejsca rozczarowaniu, które przemieniło się w grozę
O czym napisać?

-Zacznę od czytania ze zrozumieniem... Potem zastanowię się, co dalej!- myślę. 
W  długiej  pracy  pisemnej  mieliśmy  za  zadanie  scharakteryzować  wybraną  postać  literacką,  dla  której

najważniejszą  wartością  w  życiu  była  wolność.  Większość  uczniów  postawiła  na  sprawdzony  motyw-  Alka,
Rudego, lub Zośkę z “Kamieni na szaniec”.

Czasu  było  jednak  niewiele.  Gdy  zaczęłam  pisać  charakterystykę,  niektórzy  oddawali  prace,  mimo  to
zdążyłam! Wyszłam z sali parę minut przed czasem.

Tańcząca w deszczu :D
MATEMATYKA

19 kwietnia uczniowie klas III przystąpili do egzaminu z części matematycznej. 
Punktualnie o godzinie 11:00 zebraliśmy się przed salą gimnastyczną i salą 212. Podobnie, jak w pierwszym

dniu,  losowaliśmy numerki  ławek,  przy których  mieliśmy pracować.  Odebraliśmy również  kartkę  z  peselem,
kodem ucznia oraz koperty z naklejkami. Przewodniczący komisji wraz z delegacją uczniów udali się po egzaminy.
Czekając,  wszyscy  w  myślach  przypominali  sobie  wzory  i  ważne  terminy.  Kiedy  testy  zostały  rozdane
i zakodowane, komisja zapisała na tablicy czas, nastała cisza. Słychać było tylko tykanie zegara.

Egzamin z matematyki składał się z 20 zadań zamkniętych i trzech otwartych. Zadania nie były trudne, ale do
najłatwiejszych również nie należały. Proste pytania były bardzo podchwytliwe. Mam nadzieję, że  wyniki będą
pozytywne. :)

Monika :)
PRZYRODA

19 kwietnia bieżącego roku (drugi dzień egzaminów podsumowujących naszą trzyletnią naukę w gimnazjum)
uczniowie klas trzecich przystąpili do zmagań z arkuszem z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki,
geografii) oraz z matematyki. Pierwsza była część przyrodnicza.

Zaczynamy!
Około godziny 8:40 zgromadziliśmy się przed halą sportową (dyslektycy przed salą 212), w celu losowania

numerków ławek, przy których pracowaliśmy do końca dnia. Delegacja uczniów razem z panią przewodniczącą
udała się do sekretariatu, aby odebrać testy. Punktualnie o 9:00 zaczęliśmy. 

Co było?
Arkusz rozpoczął się zadaniami z biologii. Na podstawie opisu pewnego organizmu przyporządkowywaliśmy,

do jakiego królestwa należy. Pojawiły się zależności między zwierzętami i roślinami, soczewki (Pamiętajcie, jak
cylindryczne to tylko astygmatyzm!!!), a także genetyka.

Kolejnym przedmiotem była chemia. Oczywiście odczytywanie informacji z układu okresowego, wskaźniki,
sole.

Przedostania  była  fizyka:  przyspieszanie,  przewodnictwo  ciepła,  optyka,  którą  mieliśmy utrwaloną,  gdyż
omawialiśmy ją niedawno na lekcjach.

Na  zakończenie  części  przyrodniczej  rozwiązywaliśmy  zadania  z  geografii:  układ  południków
i równoleżników, dwa zadania z mapą, struktura wiekowa.

Co nas zaskoczyło?
Nie  spodziewałam się  optyki  z  fizyki.  Dużym zaskoczeniem był  fakt,  że  z  zadań z  zakresu biologii  nie

pojawiło się doświadczenie.
Na zakończenie

Po zakończeniu egzaminu z części przyrodniczej, która przebiegła bez zakłóceń, poszliśmy na stołówkę, żeby
zjeść pyszne kanapki przygotowane przez nasze mamy oraz aby sprawdzić odpowiedzi z koleżankami i kolegami.

<obiektywna>

JĘZYK ANGIELSKI
20  kwietnia  odbyła  się  trzecia  część  egzaminu  gimnazjalnego  dotycząca  języków  obcych.  Kilkunastu

gimnazjalistów wybrało język angielski; zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Pierwsza część
rozpoczęła  się  około  godziny 9:00.  Arkusz  egzaminacyjny  składał  się  z  11  zadań,  z  czego  cztery dotyczyły
słuchania. Po upływie 60 minut, zakończyliśmy pracę na tym etapie. 

Po godzinie 11:00 otrzymaliśmy zadania z poziomu rozszerzonego. Dwa polecenia zawierały transkrypcję,



trzy dotyczyły rozumienia tekstu, trzy ostatnie polegały kolejno na: wpisaniu prawidłowej formy wyrazu w puste
luki; uzupełnieniu zdania angielskimi odpowiednikami, korzystając z przetłumaczonego fragmentu; napisaniu e-
mail'a  do  kolegi/koleżanki  z  Londynu,  w  treści  którego  umieścimy  odpowiedzi  na  wytyczne.
O 12:30 zakończyły się nasze zmagania z egzaminem. Teraz pozostało tylko czekać do 17 czerwca na wyniki. 

K. Buta

JĘZYK NIEMIECKI
Dziś  ostatni  dzień!  20 kwietnia przybyliśmy do szkoły na  ostatni  dzień  egzaminu.  Większość  z  nas  nie

stresowała się już tak tym dniem, jak poprzednimi. O 9.00 rozpoczęliśmy test podstawowy z języków. Dla mnie,
był to niemiecki, więc już po godzinie wyszłam z sali. Koniec egzaminów! Zdający angielski mieli przed sobą
jeszcze  część rozszerzoną.  Egzamin z  niemieckiego był  niezbyt  trudny.  Jedno zadanie  ze  słuchu sprawiło  mi
szczególny kłopot. 

Na szczęście już po wszystkim i wreszcie możemy odetchnąć!
Tańcząca w deszczu :D

Ich  habe  ein  Zimmer  für  mich  aber  vor  meinem Zimmer  ist  Zimmer  meines  Bruders.  Mein  Zimmer  ist
praktisch, sehr schön und gemütlich. 

Mir gefällt mein Zimmer weil ich dort Hausaufgaben machen, lernen und viele andere Dinge machen kann.
In meinem Zimmer sind ein Sofa, ein Fernseher, ein Schreibtisch, ein Tisch, ein Stuhl,  ein Teppich, zwei

Schränke und ein paar Bücherregale. Es gibt auch ein Fenster,  Vorhänge, ein paar Blumen, ein Poster und ein
Globus. Es ist eine Pinwand, eine Gitarre,ein Bild,Vorhänge on dem Fenster.

Wo stehen die Möbel? Hmmm... Das Sofa steht neben dem Fernseher. Der  Fernseher steht auf dem Schrank
und neben der Gitarre. Die Gitarre ist neben dem Schrank und vor dem Bild. Der Schreibtisch steht vor dem stuhl
und unter dem Bücherregal. Der Teppich ist in der Mitte des Zimmers. 

Das Sofa steht vor dem Tisch und unter dem Poster. Das Farn, Bild und Poster sind on der Wand. Der Stuhl ist
an dem Tisch. Der Globus steht auf dem Tisch. Der Tisch steht auf dem Teppich.  Kissen und Plüschspielzeug sind
auf dem Sofa. Auf dem Schreibtisch ist eine Karte und eine Schulbedarf.

In meinem Zimmer mache ich Hausaufgaben,sehe fern, lerne, zeichne, lese, esse und ruhe mich. Ich verbringe
viel Zeit in meinem Zimmer: ich singe, höre Musik und surfe im Internet.

Ich sehr mag mein Zimmer!
Paulina Kacprzycka IIc

Déjà vu 

Czy to już kiedyś się zdarzyło?
Zapewne przydarzyło się wam to już nieraz, ale nie byliście pewni, czy to możliwe. Tak!
Déjà vu to odczucie, że już kiedyś coś podobnego miało miejsce w nieokreślonej przeszłości,  połączone z

pewnością, że to niemożliwe. 
Prosty przykład: idziemy sobie ulicą i nagle widzimy dziecko, które bawi się zabawką. I nagle ta zabawka

dziecku upada. A my mamy odczucie, że już kiedyś to widzieliśmy, że to kolejny raz, że to już kiedyś się zdarzyło.
Ale potem, gdy głębiej się nad tym zastanawiamy, jesteśmy przekonani, że nie ma takiej możliwości, aby kiedyś
coś podobnego nam się przydarzyło! I tak, to właśnie jest déjà vu!

Ale jak być pewnym, czy to na pewno jest to?
Déjà vu ma swoje cechy. Oto one:
• trwa kilka sekund,
• występuje nagle,
• osoba doświadczająca nie jest w stanie podać, kiedy miało miejsce to "wcześniejsze" wydarzenie (które

jakoby teraz się powtarza),
• czasami pojawia się przekonanie o możliwości przewidzenia, co się za chwilę wydarzy.

Emilka z Ib

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny “Lwiątko”
21  marca  2016  r. w  naszej  szkole  odbył  się  Polsko-

-Ukraiński Konkurs Fizyczny “Lwiątko” pod przewodnictwem p. Wandy Zaradkiewicz. Wzięła
w  nim udział  trójka  uczniów  klas  trzecich:  Paweł  Brach,  Jakub  Szwejk  i  Mateusz  Karol
Suwiński. Zagadnienia dotyczyły zakresu informacji na poziomie gimnazjum.



Po  pierwszych  godzinach  lekcyjnych  zasiedliśmy  do  pisania  testu.  Przez  60  minut  mieliśmy  zrobić
trzydzieści zadań i przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Zadania  były trudne i muszę przyznać, czasami
dawały w kość, ale to nie oznacza, że były nie do zrobienia.

Dziękujemy  p.  Wandzie  Zaradkiewicz  za  zaproszenie  do  udziału  w  konkursie
i niecierpliwie czekamy na wyniki.

Mateusz

Kartka z pamiętnika
Sobota, 16 kwietnia 2016r.

Dziś właśnie odczuliśmy ten stres, lęk i niepewność. To właśnie w tę sobotę odbyła się generalna próba na
scenie. Każdy dawał z siebie wszystko, próba trwała cztery godziny. Zmęczeni wróciliśmy do Karniewa. Jutro
czekała na nas pełna widownia, by obejrzeć to, czego nauczyliśmy się przez ostatni rok.

Tegoroczną  galę  swoją  obecnością  uświetnił  pan  Henryk  Kowalczyk
minister  –  członek  Rady  Ministrów  w  gabinecie  Prezesa  Rady  Ministrów
Rzeczpospolitej  Polskiej,  który  w  swoim  wystąpieniu  podziękował  za
zaproszenie, wyraził swój podziw dla działalności naszego zespołu, po czym
odczytał list od Prezes Rady Ministrów – pani Beaty Szydło. 

Po  tych  ciepłych  słowach  goście  zostali  zaproszeni  do  obejrzenia
widowiska,  a  na  scenie  wybrzmiały  słowa  pierwszej  z  wielu  piosenek
ludowych przygotowanych przez nasz chór. Śpiew był przeplatany tańcami w
wykonaniu  nawet  najmłodszych  dzieci.  Występ  zakończyliśmy  wspólnym
wykonaniu piosenki pt. „W zielonym gaju”. Piszę wspólnym, bo dołączyła do nas cała widownia. Przy owacjach
na stojąco opuściliśmy makowską scenę. 

Wszyscy  goście  stwierdzili,  że  takiego  występu  nie  widzieli  od  dawna,  a  stres,  lęk
i niepewność były nam niepotrzebne, bo wszystko wyszło znakomicie. Nasi opiekunowie byli dumni, że ich praca
nie poszła na marne. Daliśmy z siebie wszystko.

Tancereczka zespołu Karniewiacy

Arthur Conan Doyle
Dolina Strachu

W  Dolinie  Strachu  Sherlock  Holmes  i  doktor  Watson  pomagają  londyńskiej
i lokalnej policji w wyjaśnieniu zagadkowego morderstwa popełnionego w Birlstone Manor House. Okoliczności
prowadzą do geniusza zła, profesora Moriarty’ego, operacji agencji Pinkertona i straszliwych zbrodni popełnionych
w Dolinie Strachu - Vermissa Valley …

Detektyw amator wraz ze swoim przyjacielem i towarzyszącym im Macdonaldem
jadą rozwikłać kolejną kryminalną zagadkę.  W tym celu wybierają się  do Birlstone
Manor House. 

Budynek  jest  otoczony  fosą  z  mostem  zwodzonym.  Budowla  niegdyś  została
zniszczona przez pożar  w 1543 roku.  W miejscu na ruinach feudalnego zamczyska
wybudowano pałac wiejski, zaś część sczerniałych od dymu kamieni wykorzystano do
budowy pałacu. Kształt. jaki nadano dworowi, pozostał niezmieniony od siedemnastego
wieku. Z dwóch fos, które służyły jako obrona w czasach wojny, zewnętrzną osuszono,
i teraz pełni rolę ogródka warzywnego. 

Gdy przybyli na miejsce ujrzeli straszny widok. Ciało denata miało wielką ranę
postrzałową na środku głowy; tak, że nie można było zobaczyć jego twarzy. Z zeznań
mężczyzny, który znalazł ciało, wynikało, że denat nazywa się John Douglas. Osobą,
która znalazła ciało, był Cecil Barker, znajomy zmarłego. Podczas rozmowy pojawiło
się przypuszczenie, że Douglas postrzelił się sam. Barker zaprzeczył i pokazał otwarte
okno zaś na parapecie ślad krwi odciśnięty przez but. Sierżant spytał się kamerdynera Amesa, o której podnoszą
most  zwodzony.  Ten  odpowiedział,  że  przed  osiemnastą.  Zazwyczaj  most  był  podnoszony
o zachodzie  słońca,  a  o  tej  porze  roku zachodzi  o  pół  do piątej.  Ames  odpowiedział,  że  pani  Douglas,  żona
zabitego, miała gości. Przy ciele denata leżała mała kartka z napisem V.V. 341. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co
to  morze  znaczyć?  Najbardziej  zaintrygowało  wszystkich  wypalone  kółko  z  trójkątem w środku  na  prawym
przedramieniu zmarłego. Doktor Wood znalazł na podłodze duży młotek używany przez robotników. Z wyjaśnień
Cecila dowiedziano się, że pan Douglas przewieszał obrazy. W gabinecie znaleziono również amerykańską strzelbę
dubeltówkę. Właścicielka dworu zeznała, że denat podczas gorączki majaczył i mówił o jakiejś Dolinie strachu. To
słowo najbardziej zwróciło jej uwagę. Zeznała jeszcze, że jak się pytała swego męża o tę dolinę odpowiadał:

- „Byłem w Dolinie Strachu i jeszcze z niej się nie wydostałem’’.
-”Czy nigdy nie uciekniemy z Doliny Strachu?”- pytała go kiedy była ponura bardziej niż zwykle.



- „Czasami myślę, że nigdy”- odpowiadał.
Kiedy dopytywała, odpowiadał:
- „Lepiej, żeby chociaż jedno z nas jej nie znało’’ - i -’’Błagam Boga, żeby nigdy ciebie nie dosięgła’’.
Podczas spaceru doktor Watson usłyszał śmiech dobiegający zza krzaków. Był to głos kobiety i mężczyzny.

Doktor zajrzał za krzewy i zobaczył  panią Douglas, jak się śmieje razem z Barkerem. Było to bardzo dziwne,
ponieważ dopiero co zginął mąż pani domu. Zaczęły się pojawiać podejrzenia, że przyjaciel oraz żona tragicznie
zmarłego Johna mają romans i to oni stoją za tą zbrodnią. Kiedy przyjaciel detektywa podszedł do nich, speszyli się
i  natychmiast  zakończyli  rozmowę.  Watson  niezwłocznie  poinformował  o  tym  zdarzeniu  Holmesa.  Po  kilku
godzinach, detektyw amator poinformował, iż ma zamiar spędzić noc w gabinecie, gdzie popełniono zbrodnię.
Zdziwiła  wszystkich  ta  informacja.  Po  wielu  godzinach  przeszukiwań  zarośli  wokół  fosy  znaleziono  rower.
Prawdopodobnie był to porzucony rower mordercy. W wodzie znaleziono jeszcze coś bardzo intrygującego. Po tym
odkryciu Sherlock Holmes zebrał wszystkich w jednym pomieszczeniu, gdzie miało się odbyć zdemaskowanie
sprawcy.  „Pani  Douglas,  słysząc  słowa  Holmesa,  wykrzyknęła  ze  zdziwieniem.  Zareagowaliśmy
z detektywami jak jej echo, kiedy uświadomiliśmy sobie obecność mężczyzny wyłaniającego się jakby ze ściany,
który nadchodził z ciemnego kąta.’’

Jeśli chcecie poznać sprawcę tej zbrodni i człowieka który niespodziewanie pojawił się w domu, przeczytajcie
czwartą część przygód detektywa amatora „Dolina Strachu’’.

Dominika Cesarz

Pierwszy Dzień Wiosny
Nawiązując do tradycji  szkolnych,  samorząd przygotował  i  przeprowadził  część imprezy  18 marca.  Tak,

zorganizowaliśmy  Dzień  Samorządności.  Była  to  rywalizacja  klas  o  tytuł  Miss  i  Mistera  szkoły.  Niezwykle
zabawna prezentacja kandydatek i kandydatów była oceniana przez jury, w skład którego wchodzili: p. Joanna
Jaworska-  przedstawiciel  Rady  Pedagogicznej,  p.  Ewa  Jaroszewska  z  ramienia  Rady  Rodziców,
p. Hannna Żmijewska reprezentowała pracowników obsługi oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego. Obok
mnie zasiadali Oliwia Pomieszcz i Marcin Gorczyński. 

Doping  kolegów  oraz  transparenty  wykonane  przez  klasy  były  jednym z  elementów   oceny prezentacji
kandydatów. Każda klasa zgłaszała dwie osoby, które przebierały się pomysłowo za panią i pana wiosnę. Pokaz
trwał kilka minut. Przy wesołym podkładzie muzycznym kandydaci starali się olśnić sobą publiczność. Dla mnie
jako członka jury najzabawniejszą prezentacją popisały się Wiktoria i Agnieszka z Ib. Zarówno wjazd na taczce jak
i odegrana scenka pomogły Wiktorii  wygrać konkurs. Misterem natomiast został Bartosz Ochtabiński za fajne,
wiosenne przebranie. W konkurencji na najciekawsze nakrycie głowy wygrała Oliwia Czarnowska. 

Po takim powitaniu wiosna wydała nam się jeszcze bardziej koniecznym zjawiskiem w przyrodzie.
Marcin Ochtabiński

Kwietniowe kalendarium 
01.04- Prima Aprilis.
02.04- Zmarł Papież Jan Paweł II (2005).
03.04- Urodził się Marlon Brando (1924).
04.04- Założono Microsoft (1975).
05.04- Otwarto Pałac Młodzieży w Warszawie (1955).
06.04- Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie w Atenach (1896).
07.04- Światowy Dzień Zdrowia
08.04- Odnaleziono posąg Wenus z Milo (1820).
09.04- Założono Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1945).
10.04- Urodził się Joseph Pulitzer (1847).
11.04- Premiera filmu niemego ,,Włóczęga'' Charliego Chaplina.
12.04- Premiera filmu ,,Znachor” Jerzego Hoffmana.
13.04- Pierwszy w Polsce koncert grupy The Rolling Stones (1967).
14.04- Zatonięcie Titatnica (1912).
15.04- Urodził się Leonardo Da Vinci (1452).
16.04- Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało „Hejnał Mariacki” (1927).
17.04- Zaprezentowano Forda Mustanga (1964).
18.04- Program I Polskiego Radia rozpoczął regularną emisję (1926).
19.04- Wybuchło powstanie w getcie warszawskim (1943).
20.04- Premiera filmu ,,Kanał” Andrzeja Wajdy (1957).



21.04- Założono miasto Rzym (753r. p.n.e.).
22.04- Międzynarodowy Dzień Ziemi.
23.04- Światowy Dzień Książki.
24.04- Kazimierz Deyna zadebiutował w reprezentacji narodowej w pice nożnej (1968).
25.04- Urodził się Al Pacino (1940).
26.04- Urodził się Wiliam Szekspir (1564).
27.04- Ludwig van Beethoven skomponował utwór ,,Dla Elizy”. 
28.04- Otwarto stadion Wembley w Londynie (1923).
29.04- Międzynarodowy Dzień Tańca
30.04- Hyman Lipman opatentował ołówek z gumką (1858).

Ala Otłowska



Przyszłe mecze piłki nożnej (Liga Mistrzów- półfinały)
Dwumecze

➢ 3 maja 2045 : Real Madryt – Manchester City
➢ 4 maja 2045 : Bayern Monachium – Atletico Madryt

Nadchodzące premiery gier
 3 maja : Battleborn (PC) (PS4) (XONE)
 10 maja : Framed (PC)

Uncharted 4: Kres złodzieja (PS4)
Solus (PC)

Kamil Szczepański

Skra Bełchatów – Zenit Kazań
24 marca grupa uczniów (głównie uczennic) wraz z opiekunem p. Rafałem Witkowskim była w Łodzi na

meczu siatkarskiej Ligi  Mistrzów między polską drużyną Skrą Bełchatów, a rosyjskim zespołem (późniejszym
triumfatorem całych rozgrywek) Zenitem Kazań.

Miła niespodzianka
Bilety na ten mecz zostały dawno wyprzedane. Nie były dostępne już na początku marca, chyba że pojedyncze

i  w  kosmicznej  cenie.  Mimo  to  udało  nam  się  w  tym  wyjeździe  uczestniczyć.  Wszystko  za  sprawą  szkół
w Opinogórze, które, aż dwoma autokarami, wybrały się na ten mecz. Kilka dni przed wydarzeniem skompletowali
miejsca z ekipą z Karniewa.

Widowisko
W „Atlas  Arenie” pojawiliśmy się  w środku pierwszego seta.  Mimo zaciętego pojedynku w Rosji,  który

zakończył się zwycięstwem 3:2 dla bełchatowian, w Łodzi nasi ulegli rosyjskiej potędze 3:0, pozbawiając szans na
udział w Final Four w Krakowie.

Atmosfera
Wszystkie mecze z udziałem polskich kibiców są niesamowite. Piękna oprawa, pełna hala, głośny doping do

ostatniej piłki...
Powrót

Żadna  udana  wycieczka  nie  może  się  obejść  bez  wizyty  w  McDonaldzie,  dlatego
w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na posiłek. 

W  autokarze  panował  gwar  mimo  późnej  pory.  Słychać  było  śpiewy,  rozmowy,  muzykę.  Do  domów
wróciliśmy około 1:30.

Wyniki rozgrywek:
✔ I miejsce Zenit Kazań (Rosja)
✔ II miejsce Trentino Diatec Volley (Włochy)
✔ III miejsce Cucine Lube Civitanova (Włochy)
✔ IV miejsce Asseco Resovia Rzeszów (Polska)

<obiektywna>

Finałowy mecz w piłkę siatkową dziewcząt.
18 marca odbył się mecz podsumowujący rozgrywki międzyklasowe w piłce siatkowej dziewcząt.  Do finału

dostały się dwie drużyny z  kl.  II  c  i  III  b.  Po rozgrzewce,  kiedy wszyscy uczniowie zajęli  miejsca,  p.  Rafał
Witkowski przedstawił skład drużyn. Po okrzyku i przywitaniu, nastąpiło losowanie. Piłkę otrzymała klasa III b.



Szybki gwizdek, bo zawodniczki nie mogły opanować emocji. Pierwszy set wygrała klasa III b. Potem zmiana
stron  i  krótka  przerwa,  narada  drużyn  i  gramy  dalej.  Drugi  set  był  jeszcze  bardziej  stresujący,  gra  bardzo
wyrównana. Kibice dopingowali swoim drużynom, najlepiej jak tylko potrafili. Ostatni punkt zdobyła klasa III b.
Wielka radość, krzyk. Po opanowaniu emocji zawodniczki podziękowały sobie za rozegrany mecz. 

Mistrzyniami gimnazjum w piłce siatkowej dziewcząt została klasa III b. Gratulujemy! 
 Wiktoria

\

1 kwietnia 2016r.- obchody 11. rocznicy śmierci naszego papieża Jana Pawła II.

7 kwietnia 2016r.-  w związku ze zbiórką makulatury przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Urząd
Mazowiecki  i  Wydział  Ochrony Środowiska  w  Warszawie.  Mamy nadzieję,  że  zgromadzona  przez  nas  ilość
papieru da nam szanse w rozgrywce konkursowej. Najwięcej makulatury zgromadziła klasa Ia- 218,10 kg. Razem
przynieśliśmy do szkoły aż 518,74kg 

8 kwietnia 2016r.- uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce pod hasłem „Śladami bohaterów Kamieni na
szaniec.”

8 kwietnia 2016r.- etap gminny XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
2015/2016 został rozstrzygnięty. W bieżącym roku przebiega on pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Grupa III (uczniowie z gimnazjum):

 1. miejsce- praca Sandry Kraśniewskiej,

 2. miejsce- praca Sebastiana Wiśniewskiego,

 3. miejsce- praca Pauliny Kacprzyckiej,

 wyróżnienie uzyskała praca Oliwii Czarnowskiej.

11 kwietnia 2016r.- spotkania klas I i II z panią dietetyk Kingą Sadowską.

12  kwietnia  2016r.-  grupa  Młode  Przedsiębiorcze  zorganizowała  podczas  spotkania
z rodzicami degustację soków owocowych i warzywnych własnej produkcji. Uczennice realizują zadania w ramach
innowacji pedagogicznej „Przedsiębiorczy gimnazjalista” oraz biorą udział w projekcie edukacyjnym „Aktywnie,
zdrowo – łatwo” w ramach programu „Trzymaj formę”. 

12 kwietnia 2016r.- wywiadówka.

12 kwietnia 2016r.-  Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Szkół im. Jana Pawła II zorganizowany przez pana
Rafała Witkowskiego. Nasza ekipa zdobyła II miejsce, minimalnie przegrywając z drużyną z Czerwina.

12-13  kwietnia  2016r.-  Koło  Przyjaciół  Biblioteki  z  okazji  Światowego  Dnia  Książki
i Praw Autorskich zorganizowało kiermasz książki w naszej bibliotece.

Od 15 kwietnia 2016r.- zbieramy buty w ramach akcji MAŁY BUCIK DLA CZARNRGO BRATA. 

18-20 kwietnia 2016r.- egzaminy gimnazjalne klas trzecich

23  kwietnia  2016r.-  szkolna  reprezentacja  dziewcząt  w  piłkę  siatkową  wzięła  udział
w powiatowych zawodach. Nasze dziewczyny wygrały wszystkie mecze 2:0 i zajęły pierwsze miejsce po finale z
Różanem! Nasze Złotka będą reprezentować powiat na zawodach międzypowiatowych w Ostrołęce.

25 kwietnia 2016r.- wycieczka klasy Ia do Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

26 kwietnia 2016r.- podsumowanie projektu z ekologii prowadzonego przez panią Zenonę Żychowską. 

28  kwietnia  2016r.-  konkurs  historyczny  pod  hasłem  „Rola  chrześcijaństwa  w  życiu  narodu  Polskiego”
organizowany z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, przez uczniów kl. II realizujących projekt edukacyjny pod
opieką p. E. Wierzbickiej. 

29 kwietnia  2016r.-  zawody międzypowiatowe  w piłkę  siatkową dziewcząt.  Reprezentantki  naszego  powiatu
zajęły 4. miejsce. Trenerem siatkarek jest p. R. Witkowski.

Paulina Kacprzycka



KRZYŻÓWKA
1. Grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna,  istnieje
w Indiach. 

2. Coroczny konkurs piosenki Europejskiej.
3. Zanik pamięci.

4. Nazwisko współzałożyciela Tajnej Armii Krajowej, samowolny więzień
obozu niemieckiego Auschwitz.
5. Symbol Jezusa w Wielkanoc.
6. Imię  polskiego  kompozytora,  etnografa
i folklorysty.

7. Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu.
8. Najpopularniejszy serwis społecznościowy.

9. Maluje się je na Wielkanoc.
10. Ludy Indoeuropejskie. Zamieszkiwali Europę wschodnią, środkową
i południową oraz pas północnej Azji.

11. Polski Sportowiec Roku 2016.
12. Nazwisko  generała,  który  brał  udział  w  formowaniu
oddziałów I Korpusu Polskiego.

Marcin Gorczyński
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