
Marcin Ochtabiński: Czym się Pan zajmuje w swojej pracy?

P.  Grzegorz  Pietrzyński:  Badaniem  kosmosu.  Wykonuję  obserwacje  galaktyk,  planet
i  innych  obiektów  na  niebie  przy  użyciu  teleskopów  i  nowoczesnych  instrumentów,
a następnie analizuję te dane w celu poznania badanych obiektów (mierzymy odległości, masy, rozmiary).

M. Ochtabiński: Co tak przyciąga w kosmosie, że można poświęcić temu całe życie zawodowe?

P. G. Pietrzyński:  Kosmos od zarania naszych dziejów wzbudzał ogromne zainteresowanie. Jego poznanie jest
kluczowe dla naszej cywilizacji. Jeśli poznamy nasz Wszechświat, zrozumiemy, jakie jest nasze w nim miejsce,
jaka rola. Są to więc te badania, jakimi każdy mężczyzna powinien się zajmować :)  

M.  Ochtabiński: Czy  możemy  czuć  się  bezpiecznie  na  ziemi,  czy  nic  nam  nie  zagraża
z kosmosu?

P.  G.  Pietrzyński:  Zagraża  wiele:  od  promieniowania  kosmicznego,  poprzez  często  omawiane  w  środkach
masowego przekazu potencjalne kolizje z asteroidami,  zmian promieniowania Słońca, etc … Na szczęście nasza
planeta jest doskonałym schronieniem dla ludzi przed niegościnnym kosmosem. Atmosfera i magnetosfera chronią
nas przed większością zagrożeń bardzo skutecznie, a Słońce będzie jeszcze świecić przez ponad 4 miliardy lat. 

Zagrożenia z kosmosu są niewielkie w porównaniu z tymi, jakie niesie rozwój naszej cywilizacji.  

M.  Ochtabiński: Jakie  korzyści  mamy  z  badań  kosmosu,  przecież  one  są  bardzo  drogie
i skomplikowane?

P. G. Pietrzyński: Badania podstawowe, do jakich należy astronomia, nie niosą bezpośrednich korzyści.
Jednak dzięki tym badaniom zawdzięczamy praktycznie wszystko. Zawsze badania naukowe prowadziły do

zaskakujących odkryć, które zmieniały nasze życie. Wszelkie wynalazki technologiczne mogą powstawać jeśli cała
nauka osiągnie  odpowiedni  poziom.   Konkretne  przykłady:   systemy  satelitów  (łączność,   nawigacja  etc),
internet  bezprzewodowy.  Ale  najważniejsze  są  odpowiedzi  na  odwieczne  pytania:  czy  wszechświat  jest
nieskończony, czy jesteśmy sami, etc …

M. Ochtabiński: Jakie urządzenia wspomagają obserwowanie i  badanie kosmosu? Czy polscy naukowcy
mają szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie?

P.  G.  Pietrzyński:  Astronomowie  używają  całego  zakresu  instrumentów.  Posiadamy  obserwatoria  na
powierzchni ziemi oraz na satelitach. Polacy odnieśli bardzo duże sukcesy w astronomii. Chociażby w dziedzinie
planet pozasłonecznych. Aleksander Wolszczan odkrył pierwszą planetę poza Układem Słonecznym. Nasz zespół
w Warszawie odkrył ponad setkę planet wokół innych gwiazd.

M. Ochtabiński: Jakie wykształcenie trzeba zdobyć, aby zostać astronomem?
P. G. Pietrzyński:  Najpierw trzeba ukończyć studia astronomiczne (5.5 roku). Następnie doktorat (4-5 lat),

habilitacja (8 lat).  Wtedy jest  się  samodzielnym pracownikiem naukowym.  Później  po kolejnych 10-15 latach
otrzymuje się zazwyczaj profesurę.

M. Ochtabiński: Czy, gdyby miał Pan wystarczająco dużo pieniędzy, wybrałby się Pan w podróż w kosmos?
P.  G. Pietrzyński:  Na pewno nie teraz!  Ziemia bardzo mi  się  podoba.  Nasze możliwości  techniczne nie

pozwalają  na  bezpieczne  podróżowanie  w  kosmosie,  więc  niezależnie  od  posiadanych  środków  finansowych
zaczekam.

Marcin Ochtabiński

Wycieczka klasy Ia do Przasnysza
25IV2016r. o  godzinie  950   klasa  Ia  wyjechała  na  wycieczkę  do  Sądu  Rejonowego

w  Przasnyszu.  Tematem  spotkania  było  zwiedzenie  sądu,  ale  również  zapoznanie  się
z kodeksem karnym, który dotyczy właśnie nas. Opiekowały się nami pani Małgorzata Żychowska oraz pani Agata
Pastewka.

Rozmowa z Panem

Grzegorzem Pietrzyńskim

astronomem , absolwentem 
Uniwersytetu Warszawskiego 



Na początku  oglądaliśmy pomieszczenia:  salę  rozpraw,  areszt,  wydział  ksiąg  wieczystych.  Zobaczyliśmy
lustro weneckie. Dowiedzieliśmy się, że toga sędziego jest fioletowa, prokuratora - czerwona, obrońcy - zielona, 
a  radcy  prawnego  -  niebieska.  Rozprawa  zawsze  kończy  się  wyrokiem,  Czasami,  gdy  ktoś  nie  zgadza  się
z wyrokiem, sędzia musi napisać wyrok uzasadniający rozprawkę. W Przasnyszu, gdzie byliśmy, znajduje się sąd
rejonowy.  Są  jeszcze  inne  rodzaje  sądów:  okręgowy (w Ostrołęce),  apelacyjny (w Białymstoku)  i  najwyższy
(w Warszawie). 

Następnie udaliśmy się do pani sędziny Hanny Suchodolskiej,  która prowadzi rozprawy sądowe rodzinne.
Odbyła  się  tam symulacja  rozprawy  sądowej,  którą  przygotowaliśmy  na  lekcji.  Dokładnie  zapoznaliśmy  się
z kodeksem karnym. Obyśmy nigdy go nie zapomnieli. Na koniec podziękowaliśmy pani za wyjątkową lekcję.

Ta wycieczka była bardzo ciekawa. Można było się dużo dowiedzieć. Mam nadzieję, że na długo zostanie  
w naszej pamięci.

Uczestniczka wycieczki 

VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Od 16 do 19 sierpnia 2002 roku odbyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła

II  do  ojczyzny.  Jej  główne  hasło  brzmiało:  „Bóg bogaty
w miłosierdzie.” 

Podczas tej wizyty Ojciec Święty odwiedził  tylko dwa miasta: Kraków i
Kalwarię Zebrzydowską. W niedzielę, 18 sierpnia na krakowskich Błoniach, Jan
Paweł II  odprawił  Mszę św. dla  ponad milionowej  rzeszy wiernych,  podczas
której  wygłosił  homilię  i  dokonał  beatyfikacji  abp  Zygmunta  Szczęsnego
Felińskiego (1822-1895), ks. Jana Balickiego (1869-1948), o. Jana Beyzyma SJ
(1850-1912), s. Sancji Szymkowiak (1910-1942). 

Od  wczesnych  godzin  porannych  Błonia  krakowskie  wypełniały  tłumy
wiernych przybyłych z całej Polski a także spoza jej granic, zwłaszcza z Europy
Wschodniej.  Czas  poprzedzający  Eucharystię  wypełniony  był  modlitwą
i  rozważaniami  poświęconymi  tematyce  bożego  miłosierdzia  w  życiu

i działalności sług Bożych, którzy mieli  zostać beatyfikowani. O godz. 9.15 na Błonia przybył  Ojciec Święty,
witany z nieopisanym entuzjazmem przez dwa i pół miliona wiernych. Połączone chóry wykonały antyfonę „Tu es
Petrus", a następnie całe zgromadzenie śpiewało: „Oto jest dzień, który dał nam Pan" oraz „Polska wita Cię, Polska
kocha  Cię,  Polska  dziękuje  Ci".  Samochód  panoramiczny  z  Janem  Pawłem  II,  któremu  towarzyszyli  kard.
Franciszek  Macharski  i  bp  Stanisław  Dziwisz,  objeżdżał  sektory  pełne  kolorowych  chorągiewek,  flag
i transparentów. Ojciec Święty spoglądał na ludzi, pozdrawiał, błogosławił. O godz. 9.55 rozpoczęła się Msza św.
Chór śpiewał hymn „Gaude Mater Polonia". 

"Chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu" - powiedział papież. "Czynię to z
gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św.
Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z
tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat" - apelował Jan Paweł II. 

19 sierpnia Jan Paweł II opuszcza ojczyznę. Ceremonia pożegnania na Balicach rozpoczęła się około godziny
18.00. Wśród żegnających papieża byli: prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i Prymas Polski kard. Józef
Glemp. - Tak wielu mnie oczekiwało, tak wielu pragnęło się ze mną spotkać, nie wszystkim było to dane. Może
następnym razem (...). A na koniec, cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać! - żegnał się z Polską i Polakami Jan Paweł II. 

W uroczystościach z udziałem Ojca Świętego uczestniczyło 3,5 mln osób. Najwięcej wiernych wzięło udział
w Mszy św. beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach - 2,5 mln.

Eliza

• 18 maja 1920r. – Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach.
• 20 czerwca 1920r. – chrzest Karola Wojtyły.

• 15 września 1926r. – Karol Wojtyła zaczyna edukację.
• maj 1938r. – Karol Wojtyła przyjmuje bierzmowanie.
• październik 1938r. – początek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
• 11 października 1940r. – początek pracy w fabryce Solvay 

w Barku Fałęckim.
• 13 października 1946r. – święcenie subdiakonatu.
• 20 października 1946r. – Wojtyła otrzymuje święcenia diakońskie.



• 1 listopada 1946r. – święcenia kapłańskie z rąk księdza Kardynała Sapiehy.
• 4 lipca 1958r. – nominacja na biskupa sufragana krakowskiego przez Piusa XII.
• 18 stycznia 1864r. – nominacja bpa Wojtyły na arcybiskupa krakowskiego.
• 9 marca 1969r. – wyjazd do Rzymu na sympozjum w Papieskiej Komisji.
• 6 sierpnia 1978r. – śmierć papieża Paweła VI.
• 26 sierpnia 1978r. – wybór patriarchy kard. Albino Lucianiego na papieża, który przybrał imię Jana Pawła 

I.
• 28-28 września 1978r. – śmierć papieża Jana Pawła I.
• 14 października 1978r. – początek konklawe.
• 16 października 1978r.  (poniedziałek) – podczas siódmego głosowania około godz. 1715 metropolita

krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przybrał imię Jan Paweł II.
• 13 maja godz 1719 1981r. - Plac Św. Piotra: turecki zamachowiec Ali Agca usiłował zabić papieża.
• 17 maja 1981r. - w krótkim przemówieniu w klinice papież przebaczył zamachowcy.
• 27 grudnia 1983r. – papież rozmawiał z Alim Agcą w jego celi, w rzymskim więzieniu Rebibbia.
• 7-10 listopada 1996r. – uroczyste obchody złotego (50 lat) jubileuszu kapłanstwa Jana Pawła II z udziałem 

1.500 biskupów i księży z 89 krajów.
• 13 lutego 2005r. - Jan Paweł II pojawił się w południe na spotkaniu z wiernymi na modlitwie „Anioł 

Pański”.
• 27 marca 2005r. - w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Jan Paweł II na prawie kwadrans pojawił się 

w swym oknie i udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi". 
• 2 kwietnia 2005r. o godz. 2137 – Jan Paweł II odszedł do domu Ojca.

Marcin z Ia

Co należało do ulubionych potraw Jana Pawła II?
Śniadanie Jana Pawła II składało się zwykle z kawy z mlekiem, sera, jajek,

dżemu,  pieczywa i  owoców.  Na stole  zawsze stały lubiane przez niego włoskie
bułeczki. Obiad także był jak najbardziej włoski. 

Ojciec Święty uważał  bowiem,  że „By poznać kulturę  danego kraju,  trzeba
również jeść to, co je ten naród”. Do ulubionych potraw Jana Pawła II należało więc
spaghetti z sosem pomidorowym, jarzynowa zupa minestrone i pieczona cielęcina.
Przepadał też za flaczkami i pierogami, a na deser zwykł jadać szarlotkę lub sernik. 

Wieczorny posiłek był zawsze bezmięsny. Składał się np. z zupy, pizzy, sera i
wina.  Co  ważne,  większość  produktów,  które  trafiały  na  papieski  stół,  pochodziła
z  watykańskiej  fermy  w  Castel  Gandolfo.  Pod  koniec  życia,  gdy  u  Ojca  Świętego  pojawiły  się  problemy
zdrowotne, w papieskim menu zaczęły przeważać dania dietetyczne. 

O jajecznicy
Kiedy na Stolicy Apostolskiej zasiadł Karol Wojtyła, mieszkańcy watykańskiego pałacu byli nieco zaskoczeni

tym, że niemal codziennie rano z kuchni dochodził zapach jajecznicy smażonej na bekonie. Jego poprzednik, Paweł
VI, jadał wyłącznie potrawy dietetyczne. Zresztą wszyscy następcy świętego Piotra żywili się bardzo wykwintnie.
A  polski  papież,  który  jeszcze  jako  Karol  Wojtyła  uwielbiał  turystyczne  wyprawy
w gronie studentów, przyzwyczajony był do skromnego życia i zadowalania się prostymi daniami. 

Emila z Ib
O pontyfikacie naszego patrona

• 142 beatyfikacje
• 50 kanonizacji
• 1318 błogosławionych, w tym 138 Polaków
• 233 kapłanów beatyfikowanych jednorazowo
• 478 błogosławionych ogłoszonych Świętymi,w tym 8 Polaków
• 2400 przemówień
• 1020 audiencji generalnych
• 1350 osobistości przyjętych w Watykanie
• 1004 pielgrzymki zagraniczne
• 135 odwiedzonych krajów

Papież:
• zainicjował Światowe Dni Młodzieży,
• kontynuował i rozwijał dialog ekumeniczny,



• umiejętnie wykorzystywał media w celu szerzenia wiary,
• odprawiał Msze św. dla tłumów.

Ubiór papieża
Strój liturgiczny

Obecnie strój liturgiczny papieża nie różni się od strojów innych metropolitów. Tworzą go m.in. humerał,
stuła, ornat, paliusz oraz infuła.

Przed reformą liturgiczną do strojów liturgicznych zarezerwowanych dla papieża zaliczano: subcinctorium,
fanon  (użyty  ostatni  raz  przez  papieża  Benedykta  XVI),  falda  (długa  szata  przypominająca  wyglądem  albę,
tworząca pewien rodzaj trenu) oraz mantum (płaszcz papieski przypominający kapę, ale dłuższy).

Strój codzienny
Obecnie papież poza liturgią używa białej  sutanny (dawniej  wykonanej  z falistego jedwabiu) z pelerynką

(mozzetą), białego pasa z wyszytym herbem oraz białej piuski. Na piersi nosi pektorał, dawniej wykonany ze złota,
przyozdabiany kamieniami  szlachetnymi,  obecnie  prosty.  Do  dyspozycji  papieża  jest  również  długa  czerwona
peleryna (tabarro) oraz biały, dwurzędowy płaszcz z aksamitnym bądź welurowym kołnierzem (z włoskiego greca).
Dawniej papieże na co dzień korzystali również z czerwonego kapelusza zwanego saturno. 

Emerytowany  papież  używa  białej  piuski  oraz  prostej  białej  sutanny,  pozbawionej  pelerynki  i  pasa
(wyglądającej tak samo jak białe sutanny prezbiterów w krajach tropikalnych). Przysługuje mu również pektorał.

Strój chórowy
Tradycyjny strój chórowy papieża rozszerzony jest o m.in. o rokietę i mucet, ten ostatni w kilku wersjach:
-letni – zwany też elektorskim, gdyż zakładany był natychmiast po konklawe, uszyty z jedwabiu;
-zimowy – lamowany gronostajem;
-paschalny – noszony w okresie wielkanocnym, biały.
Tradycyjnym elementem stroju chórowego było nakrycie głowy papieża (ostatni raz użyte w 2005 roku), czyli

camauro, występujące w dwóch wersjach:
- zwykłej – z czerwonego aksamitu z białą gronostajową otoczką;
- noszonej w okresie wielkanocnym – wykonanej z białego jedwabnego adamaszku .
Obie były podbite i obszyte gronostajem.

Ala z Ib
Kwiatki Jana Pawła II

Siostra Karolina Maria Kasperkiewicz: Najbardziej
utkwiły mi w pamięci słowa księdza

profesora Wojtyły, które wypowiedział jesienią
1958 roku. Był wtedy biskupem, sufraganem
krakowskim. Gdy pewnego dnia gościliśmy

w jego mieszkaniu przy ul. Kanoniczej, Ksiądz
Biskup powiedział do nas: „Jeżeli kiedykolwiek
zauważycie u mnie coś, co się Wam nie spodoba,

proszę Was, powiedzcie mi to szczerze”.

Czarnostów, 21 IV 2016r.
Kochany Ojcze Święty!

Na początku mojego listu chciałabym Cię powitać oraz serdecznie pozdrowić! Mam na imię Dominika, mam
16 lat i mieszkam z rodziną w Czarnostowie – niewielkiej miejscowości w województwie mazowieckim. Piszę, aby
pokazać Ci, drogi Janie Pawle II, że jesteś bardzo ważny dla mnie i dla moich najbliższych.

Uważam Cię, Ojcze Święty,  za wzór, za życiowy autorytet,  za nauczyciela wskazującego dobrą drogę, za
szczególną osobę. Ciągle jestem pod wrażeniem Twoich spotkań z młodzieżą, ponieważ porywałeś tłumy. Umiałeś
rozmawiać z dziećmi, słuchała Cię młodzież, a dorośli szanowali. Byłeś niezwykle tolerancyjny – nie namawiałeś
do swoich przekonań, gdyż głęboko wierzyłeś w różne drogi prowadzące do Boga. Cechowała Cię odwaga: zawsze
byłeś ponad podziałami, nazywałeś rzeczy po imieniu. Stałeś się istnym znakiem wiary, nadziei i miłości.

Jestem bardzo dumna z faktu, że uczęszczam do gimnazjum w Karniewie, którego jesteś patronem. Jestem
przekonana, że wstawiasz się za wszystkimi uczniami i codziennie im błogosławisz, dlatego wygrywają konkursy,
zawody sportowe, osiągają wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym. Kamień węgielny, który pobłogosławiłeś
w Rzymie, dał początek pięknemu budynkowi, który scala uczniów, nauczycieli, dyrekcję, pracowników szkoły
w jedną zwartą instytucję. W naszym gimnazjum znajdują się fragmenty Twoich homilii, przemówień. Twoje złote
myśli.  Niejednokrotnie podnoszą na duchu,  sprawiają,  że znajdujemy siłę do nauki,  przezwyciężamy słabości,
próbujemy rozwiązywać problemy oraz konflikty.

Janie Pawle II! Musisz wiedzieć, że podziwiam Twoją siłę. Wzrastałeś w trudnych czasach dwudziestolecia
międzywojennego. Wychowywałeś się bez matki, a potem przyszła śmierć brata i ojca. Wszystko, co spotkało Cię



w życiu,  każde doświadczenie ukształtowało Ciebie jako dobrego człowieka.  Osobę,  która była gotowa wziąć
krzyż Jezusa i go naśladować. Chcę byś wiedział, iż staram się kierować w swoim życiu jedną z Twoich maksym:
„Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi”. Proszę o ducha mądrości, aby pomógł mi podejmować trudne decyzje, przed którymi staję na progu
dorosłego życia.

W mojej rodzinie nie zapomnieliśmy o Tobie. Wspominany Cię jako pierwszego polskiego papieża, świętego.
Jesteś  wciąż  obecny w naszej  modlitwie,  a  przede  wszystkim w pamięci.  Najbardziej  w pamięci  zapadły mi
zdjęcia, na których pochylasz się nad chorymi, starszymi osobami. Budzą one ogromne wzruszenie; tym bardziej,
że  sam  doświadczyłeś  cierpienia,  gdy  choroba  postępowała.  Moi  rodzice  opowiadają
o Twoich pielgrzymkach do Polski, w których uczestniczyli.

Wierzę,  że  nikt,  a  w  szczególności  Twoi  rodacy,  nigdy  o  Tobie,  Ojcze  Święty,  nie  zapomną.  Zawsze
powinniśmy zachowywać Cię w naszych sercach, ponieważ wiele dla nas uczyniłeś. Dążyłeś do pokoju na świecie,
a teraz uzdrawiasz cierpiących, nieuleczalnie chorych. Obok tak wielkiego człowieka nie można przejść obojętnie.

Pozdrawiam!
<obiektywna>

Karniewo, 20 IV 2016 r.
Święty Janie Pawle II!

Nasza polonistka poprosiła nas o napisanie listu do Ciebie. Nie chcę Cię urazić, ale szczerze mówiąc, nie mam
na to ochoty. Nie jestem w nastroju.

Teraz mogłabym napisać, że jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, wzorem itd. Ale nie zrobię tego, bo nie chcę
kłamać. Wybacz, ale nie sądzę, by łączyła nas szczególna więź. Nie przeczę jednak, że byłeś dobrym człowiekiem.
Z pewnością zasłużyłeś na niebo. Mam nadzieję, że Ci tam dobrze. Miło by było Cię tam kiedyś spotkać. Ale oboje
wiemy, że życie nie jest usłane różami. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.

Nauczycielka kazała nam w tym liście umieścić, jakie znaczenie ma to, że jesteś patronem naszej szkoły.
Ponownie proszę o wybaczenie – niewielkie. Jak dla mnie mógłby nim być ktokolwiek inny. Być może jest to
spowodowane  brakiem więzi  między  nami.  W mojej  rodzinie  rzadko  o  Tobie  rozmawiano,  nie  byłeś  nikim
szczególnym ani bliskim.  Pewnie jest to jedna z rzeczy, która spowodowała, że nasze relacje nie są zbyt ścisłe.
Teraz, gdy o tym myślę, robi mi się przykro.

W  liście  mogę  umieścić  jakąś  prośbę.  Ale  po  tym,  co  napisałam,  byłoby  
to bezczelne. Dlatego nie będę prosić dla siebie. Znasz może pana Grzegorza? Jeśli nie, zapytaj Boga. On będzie
wiedział, o kogo mi chodzi. Człowiek ten mieszka kilka domów ode mnie i choruje na raka. Możliwe, że jego
jedynym ratunkiem jest cud. Proszę Cię – módl się o ten cud.

Na koniec jeszcze raz przepraszam za wszystko, co niestosowne w tym liście. Postawiłam na szczerość. Nie
chciałam pisać lukrowanych kłamstw tylko dlatego, że jeszcze ktoś inny przeczyta ten list. Jest on do Ciebie. Mam
nadzieję, że docenisz to wszystko. 

xxx

Malechy, 20. 04. 2016r.
Kochany Papieżu!

Jako  patron  naszego  gimnazjum  czuwasz  nad  wszystkimi.  Jesteś  dla  nas  autorytetem.  Uczysz  nas
pracowitości. Pokazujesz, że warto walczyć o swoje. Dzięki Tobie staramy się nigdy nie poddawać się.

Chcę powiedzieć, że podziwiam Cię. Pokazałeś mi, jak kochać innych. Byłeś wspaniałym człowiekiem. Nigdy
się nie poddałeś. Chcę poprosić Cię o to,abyś zawsze był przy mnie i wspierał potrzebujących.

W mojej rodzinie zawsze pamiętamy, że byłeś wielkim człowiekiem. Byłeś patriotą. Tak wiele zrobiłeś dla
Polski. Nigdy nie byłeś obojętny na potrzeby innych. Zawsze słuchałeś. Byłeś dowcipny i utalentowany. Zostawiłeś
teatr,  aby  pomagać  innym.  Podtrzymywałeś  wszystkich,  choć  straciłeś  swoją  rodzinę.  Pamiętam,  jak  bardzo
kochałeś  góry.  Mówiłeś:  „  W  zdrowym  ciele,  zdrowy  duch”.  Tak  wiele  osób  cierpiało  
po  Twej  śmierci.  Moja  mama  kilkakrotnie  opowiadała  mi  o  Tobie.  Wszystko,  
co usłyszałam na Twój temat, dziwiło mnie. Słyszałam o tym, jak wybaczyłeś zamachowcy. Tak bardzo ufałeś
Marii. Miałeś ogromną wiarę. 

Magdalena 

Karniewo, 21 IV 2016 r.
Drogi Janie Pawle II!

Na początku mojego listu chciałbym Cię serdecznie pozdrowić. To wielki zaszczyt móc pisać do tak wielkiego
człowieka. Chociaż wiem, że się za takiego nie uważasz, bo jak to kiedyś powiedziałeś: „Wstyd mi. Prezydent stoi,



kardynał stoi, a ja siedzę”.
Kim dla mnie jest Jan Paweł II? Jest raczej kimś, z kim się utożsamiam. Szczególnie wskazywało na to moje

dzieciństwo. Chciałem zostać księdzem. Bawiłem się w odprawianie Mszy Świętej w domu. Chodziłem w procesji
z rodziną wkoło domu, trzymając mój własnoręcznie zrobiony krzyż. Teraz już z tego wyrosłem i nie wiem, czy
zrobiłbym to jeszcze raz. Jednak nadal nie osłabł mój szacunek do Ciebie, bo jak wiadomo:„Nie żyje się, nie kocha
się, nie umiera się – na próbę” ani na pewien czas.

Uczęszczam do gimnazjum Twojego imienia w Karniewie. Bycie gimnazjalistą jest trudne: nauka, znajomi,
hormony i religia. Poukładać sobie wszystko, to wyczyn dla młodego człowieka. Ja staram się tak zorganizować,
aby czas płynął dla mnie wolniej, bez zbędnego pośpiechu. W końcu to tutaj podejmuję jedną z najważniejszych
decyzji:  wykształcenie  i  praca.  Nie  wiem,  czy  odczuwam  w  tej  szkole  klimat  związany
z imieniem, jakie nosi ta szkoła. Może nie otwarcie, ale chyba najlepiej, jakby każdy miał w środku patrona i po
prostu się dostosował do jego słów, żeby jakieś piętno odcisnął na nim fakt, że chodził do tej szkoły.

Takim najważniejszym wspomnieniem związanym z Tobą jest to, iż urodziłem się osiemnastego maja i na
drugie imię mam Karol. Co ciekawe, to urzędnik zaproponował takie rozwiązanie moim rodzicom. Najważniejszą
rzeczą, o jaką chcę Cię poprosić to zwyczajne błogosławieństwo na daleką drogę życia.

Dziękuję, że mogłem do Ciebie napisać ten list, bo dał mi dużo do myślenia.
Z wyrazami szacunku

Mateusz Karol

Karniewo 21 IV 2016r.
Drogi Janie Pawle II!

Piszę do Ciebie ten list, ponieważ chcę z Tobą porozmawiać.
Chcę z Tobą porozmawiać o tym, co się dzieje codziennie. Do piątku muszę jeździć rannym autobusem. Nie

cierpię nim jeździć. Prosiłam mamę, żebym mogła chodzić na piechotę do szkoły, ale ona- nie, bo się przeziębię.
Proszę ją od trzech lat, niedługo rozpocznie się czwarty, a mama dalej mi nie pozwala. Ostatnio nie mam, co robić.
Kupiłam sobie na kiermaszu w szkole książkę pt. „Czerwona gondola”, którą czytam. Zapowiada się ciekawie.
Autorka zna bardzo dobrze Wenecję i panujące tam zwyczaje. 

Tata jeździ do pracy rano a wraca wieczorem, mama prawie cały czas jest w domu. Kiedy wracam ze szkoły,
często mi się nudzi. Wymyślam sobie jakieś zajęcia, często słucham muzyki, mojego ulubionego zespołu Thousand
Foot Krutch i Skillet. Równie często wychodzę na dwór. Trzeba dokładnie sprawdzać, czy moja suńka Łacia ma
kleszcza. Pod koniec jesieni właśnie przez kleszcza straciła szczeniaczki. 

Prosiłabym Cię, byś pomodlił się o zdrowie dla mojego dziadka, który ma cukrzycę, ostatnio amputowano mu
nogę. Proszę też o zdrowie dla mojej mamy i mojego taty. Poza tym nic ciekawego się nie dzieje. Nudy jak co
dzień. Oby tylko wytrzymać do wakacji.

Może mój list nie jest jakimś arcydziełem Kochanowskiego, ale lepszy taki niż żaden. Jedyne czego chcę to...
Ty sam wiesz o tym najlepiej...

Dominika 

Karniewo 20 IV 2016r.
Drogi Janie Pawle II!

Na początku tego listu chciałbym Ciebie bardzo serdecznie pozdrowić. Mam na imię Dawid i jestem uczniem
klasy I Publicznego Gimnazjum w Karniewie, które nosi Twoje imię.

Tego dnia, kiedy odszedłeś, byłem bardzo mały i nie pamiętam tego wydarzenia. Dowiedziałem się o Tobie od
rodziców i w szkole. Teraz już o Tobie wiem dużo więcej. Kochałeś nasz kraj, dlatego gdy wyjeżdżałeś, tęskniłeś
za Polską. Byłeś jedynym papieżem Polakiem. 

Ojcze, Ty zawsze dużo się modliłeś, bardzo dużo pracowałeś, dbałeś o pokój na świecie. Lubiłeś młodzież,
szanowałeś inne religie. Byłeś bliski wszystkim ludziom. Wszyscy Cię kochali i szanowali. Cieszę się bardzo, że
moja szkoła ma za patrona tak wspaniałego człowieka. Twoje słowa: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was
nie  wymagali’’ motywują  nas  do  dalszej  nauki  i  sprawiają,  że  jesteśmy gotowi  i  chętni  stanąć  na  wysokości
zadania. 

Drogi Ojcze, proszę Cię o chęć do nauki i życia, zdrowie, modlitwę, błogosławieństwo dla mnie i mojej całej
rodziny.  Proszę  Cię  również  o  modlitwę  za  wszystkich  uczniów  i  pracowników  naszej  szkoły.  Jak  już
wspomniałem, byłem za mały, żeby pamiętać. O Twoich wielkich czynach dowiedziałem się dopiero, kiedy Ciebie
już nie było. Jest to dla mnie wielka strata, że nie mogłem poznać tak wielkiego człowieka, jakim byłeś.

Wiem, że ten list na pewno trafi do Ciebie, ponieważ jesteś teraz w każdym człowieku, w każdym miejscu i o
każdej porze.

Dziękuję, że Jesteś.
Dawid



Kwiatki Jana Pawła II
Od pewnego czasu stanem zdrowia Jana
Pawła II zaczęły bardzo interesować się

media. Powtarzano każdą plotkę na ten temat.
A sam Papież, pytany o swoje zdrowie, odpowiadał:

„Nie wiem, nie zdążyłem jeszcze przeczytać
porannej prasy”.

Plejstocen
Z pamiętnika Neandertalczyka...

Dzisiejszy  dzień  był  wyjątkowo  zaskakujący  i  pełen  wrażeń.  Zaczęło  się  od  tego,  
że  obudził  mnie  krzyk  mojego  ojca.  Kazał  mnie  i  pozostałym  krewnym  natychmiast  opuścić  nasz  namiot.
Zdziwiłem się, słysząc jego rozkaz... Kiedy wyszedłem na zewnątrz, przekonałem się, że polecenie taty nie było
bezpodstawne. 

Okazało się, iż niedaleko stąd znajduje się ogromne czoło lodowca, które podobno z czasem będzie przesuwać
się w stronę naszego schronienia. Od miejsca położenia lodu wiał mocny i chłodny wiatr, powodujący mroźną aurę.
Żeby nie czuć zimna, narzuciłem na siebie futro z upolowanego kiedyś jelenia. Bardzo zdziwiłem się, widząc ten
niecodzienny  widok.  Przerażony  ogromną  białą  bryłą,  zastosowałem  się  do  poleceń  rodzica.  Całą  rodziną
opuściliśmy miejsce zamieszkania, po czym wyruszyliśmy w długą wędrówkę... 

Po kilku godzinach marszu zatrzymaliśmy się na odpoczynek, a mężczyźni udali się na łowy. Póki co, nie
mogę brać udziału w polowaniach, ale za to mam pozwolenie mojego wujka na  obserwowanie z daleka  poczynań
łowców.  Irytuje  mnie  fakt,  iż  niewiele  starszy  ode  mnie  bratanek,  może  tropić  zwierzynę.  To  bardzo
niesprawiedliwe! Niestety zakaz to zakaz. Muszę go przestrzegać, jeśli chcę należeć do naszego plemienia. 

Miejsce, w którym obecnie jesteśmy, nie zostało jeszcze pokryte
śniegiem.  Z  jednej  strony  -  lodowiec,  który  zmusił  mnie  i  moich
bliskich do nieplanowanej wędrówki, ale spowodował też, że zwierzyna
leśna tak, jak ludzie, uciekała w  popłochu. Z drugiej strony-  łowcy
mieli większe szanse na zdobycie pożywienia. 

Zgodnie z nakazem moich opiekunów, patrzyłem, jak czyhają na
pasące się nieopodal stado kóz. Kiedy mężczyźni przystąpili do ataku,
stało się coś dziwnego. Spłoszone zwierzęta prawie uciekłyby, gdyby
nie moja szybka reakcja. Zdawałem sobie sprawę z tego,że łamię nakaz
mojego  ojca,  jednak  nie  chciałem  pozwolić  na  to,  aby  polowanie

zakończyło  się  niepowodzeniem.  Błyskawicznie  więc  uniemożliwiłem  kozłom  drogę  ucieczki,  przesuwając
z rówieśnikami duży konar drzewa, przez który zwierzęta nie mogły przeskoczyć. Część z nich z dużą prędkością
uderzyła
w drewno,  co spowodowało  ich  zgon.  Reszta  została  obezwładniona  przez naszych myśliwych.  Dzięki  mojej
szybkiej reakcji zdobyliśmy pokarm. Ojciec był ze mnie bardzo dumny. Nawet zezwolił mi na udział w kolejnych
łowach. Wtedy czułem się bardzo szczęśliwy. Coś, co było dla mnie kiedyś marzeniem, stało się rzeczywistością!
Zdobyte mięso oznaczało koniec polowania. 

Kiedy  wróciliśmy  do  żeńskiej  części  plemienia,  kobiety  przyrządzały  pożywienie
z zebranych przez siebie korzeni i dzikich owoców. Z wielkim zaciekawieniem obserwowałem, jak ojciec kroił
porcje  mięsa  dziwnym,  ostrym   kamieniem.  Następnie opiekał je nad ogniem, żeby mięso nadawało się do
spożycia. Kiedy wszyscy napełnili swoje żołądki, udaliśmy się w dalszą podróż. Wędrowaliśmy bardzo długo. Z
pewnością byśmy szli dalej, gdyby nasze plemię nie zostało zaatakowane przez rozwścieczone ogromne zwierzę.
Okazało się, że jest to samica mamuta, w pobliżu której znajduje się potomstwo. Mężczyźni zlecili natychmiastowe
wycofanie się z obszaru objętego agresją zwierza. 

Musieliśmy wybrać się w zupełnie innym kierunku, niż planowaliśmy. Ponownie toczyliśmy walkę z czołem
lodowca. Powstający od niego chłód stawał się coraz bardziej odczuwalny. Wpadłem na pomysł, iż krążymy w
kółko. Przecież ogromy lód nie mógł tak błyskawicznie się poruszać! Po
kolejnych godzinach marszu przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.
Tym razem mogłem pobawić się z moimi  przyjaciółmi.  Połączyliśmy
przyjemne  z  pożytecznym.  Wymyśliliśmy  grę,  której  celem  było
złapanie  jak  najwięcej  ryb  w  rzece.  To  zadanie  nie  należało  do
najłatwiejszych,  gdyż  ryby  bardzo  szybko  uciekały  z  naszych  rąk.
Jedynie  moja  siostra  złapała  dwie,  średniej  wielkości.  Wszyscy   jej
zazdrościliśmy, ale mimo to byliśmy z niej zadowoleni. Po przyjemnej



rozrywce ruszyliśmy w dalszą drogę.  
Powoli  zbliżał  się  zachód  Słońca.  Zimne  powietrze  nie  było  już  mocno  odczuwalne,  więc  z  pewnością

lodowiec nie był  blisko nas. Wreszcie znaleźliśmy odpowiednie miejsce do snu. Była to dosyć duża pieczara,
w której można byłoby się schronić. Każdemu z nas wydawało się, że wreszcie spokojnie odpoczniemy. Niestety
nasze  oczekiwania  nie  zostały  spełnione.  W  nocy  obudził  nas  wartownik,  który  usłyszał  ryk  niedźwiedzia
krótkopyskiego. Mimo iż była noc, musieliśmy, ponownie szukać miejsca do snu.  Po jakimś czasie wróciliśmy na
teren znajomej polany... Nie zdążyliśmy nic zrobić, a już dziki mamut ruszył do ataku.  Błyskawicznie  staranował
jednego z naszych łowców.  Żeby nie było większych start w ludziach, prędko zabraliśmy rannego i oddaliliśmy
się. Mimo opieki oraz kuracji leczniczymi ziołami członek plemienia nie przeżył... Mama powiedziała mi, żeby
poszedł  już spać.  Położyłem się nieopodal  i  obserwowałem,  co dzieje  się  w okolicy.  Zauważyłem,  że  dorośli
z mojej rodziny zakopują  zwłoki, a następnie dekorują mogiłę dzikimi kwiatami...

Zastanawiałem się, dlaczego wróciliśmy w okolice lodu. Jak to możliwe, że długie godziny marszu okazały się
bezowocne? Stawało się coraz zimniej. Martwiłem się obecnością lodowca i tym, co może się jutro wydarzyć.
Wolałem o tym nie myśleć... Wyczerpany trudami dnia dzisiejszego usnąłem.

K. Buta

„Trzy dni” część VII
Dopiero  co  wróciłem  z  Włoch...  Pracowałem  ponad  cztery  miesiące  bez  przerwy,

a tu nagle pewnego dnia szef zapowiedział, że za trzy tygodnie wyjadę do Polski. Dokładnie do Krakowa, gdzie
odbędzie się konferencja mojej firmy z zaprzyjaźnioną spółką z Polski. Kraków... miasto słynące z przepięknego
starego miasta, smogu i legendy o smoku. Niestety smog jest skutkiem nadmiernej ilości spalin produkowanych
przez piece opalane węglem. Czas minął nieubłaganie szybko. Nim przebyłem samolotem kawałek Azji i Europy,
upłynęło kilkanaście godzin. 

Spoglądając w kalendarz, zauważyłem, że za dwa dni będzie 18 maja, czyli dzień urodzin Papieża Jana Pawła
II. Chcąc skorzystać z okazji i mając dwa dni do odlotu samolotu, wybrałem się do Wadowic. Właśnie tam urodził
się Wojtyła. Po upływie niecałych dwóch godzin przybyłem na miejsce. Wysiadłem z autobusu na miejskim rynku.
Na jego fundamentach znajduje się dom św. Jana Pawła II. W tym budynku jest muzeum poświęcone wielkiemu
Polakowi. Muzealne ekspozycje zawierają pamiątki po rodzinie Papieża, wystawy poświęcone jego działalności na
rzecz Kościoła. Po opuszczeniu muzeum udaję się do Bazyliki Ofiarowania NMP. Obecny kościół reprezentuje styl
późnobarokowy. Warto wspomnieć,że nie jest to ciągle jeden budynek. W XVIII wieku Wadowice stoczyły walkę z
ogromnym pożarem, który doszczętnie spalił wcześniejszą budowlę. 

Chcąc zrobić przerwę w zwiedzaniu, wybieram się na spacer po rynku. Mijam kwiatowe rabaty i fontannę, po
czym docieram przed  pomnik Jana Pawła II. Przedstawia uśmiechniętego Ojca Świętego w stroju pontyfikalnym
stojącego na skale. W lewej dłoni papież trzyma pastorał, a prawą rękę  wyciąga w geście błogosławieństwa. 

Kiedy patrzę  na brązową sylwetkę świętego,  słyszę burczenie...  No tak,  zwiedzanie  też  wyczerpuje.  Aby
zaspokoić głód, wybieram się do pobliskiej cukierni, gdzie kupuję kremówki. Ten deser był ulubionym ciastem
Karola Wojtyły. Patrząc na tętniące życiem miasto, widzę w oddali zachód słońca. Zachód słońca!? Przecież o tej
porze  powinienem  wrócić  do  Krakowa!  Jeśli  nie  zrobię  tego  jeszcze  dzisiaj,  będę  musiał  przenocować
w Wadowicach. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak znajdę tutaj nocleg... Na przystanku autobusowym, okazuje się,że
mój autobus już dawno pojechał... Kolejny miał być za 10 minut! Tak więc długo nie musiałem czekać, aby wrócić
do krakowskiego hotelu. 

Pobyt w Krakowie,  w Polsce dobiegł końca. Wróciłem do Tokio. Mam nadzieję,  że za jakiś czas wreszcie
będę  mógł  bliżej  poznać  ten  kraj,  nie  tylko  ograniczając  się   do  zwiedzenia  stolicy.  Oby  tylko  coś
niespodziewanego tak, jak wcześniej nie stało  na przeszkodzie. 

malco

Kwiatki Jana Pawła II
To było w Brazylii. Jan Paweł II odwiedzał
właśnie wioskę trędowatych. Wstrząśnię-

ty tym, co tam zobaczył, powiedział: „Czasem
chciałbym zapłakać jak dziecko, ale na co komu

płaczący papież? Ja muszę natchnąć ich siłą”.



Trzy uczennice z naszej szkoły: Agata Lustyk, Paulina Kacprzycka i Małgorzata Wiśniewska pod opieką pani
Joanny Jaworskiej dostały się do finału Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Od początku
-Dziewczyny jest projekt.- od tego zdania rozpoczęła się nasza przygodaz Finansoaktywnymi. 
Pani Joanna Jaworska zaczepiła nas po jednej z matematyk.
-Jesteście chętne? 
-Pewnie. 
Chociaż temat był dla nas zagadką, nie to było jednak najważniejsze... Zgodziłyśmy się.

Finansoaktywni. Misja budżet
Jak  się  później  dowiedziałyśmy  Finansoaktywni to  program  edukacyjny,  który  ma  na  celu  uświadomić

młodzieży,  a  więc  przyszłości  narodu,  czym jest budżet,  skąd  się  bierze,  dlaczego  jest  taki  ważny  i  przede
wszystkim, co my z tego mieć będziemy. Naszym zadaniem było przygotowanie wizualizacji  przedstawiającej
pomysł na wykorzystanie budżetu partycypacyjnego w naszej okolicy.

„Podaj łapę”
Razem z panią długo szukałyśmy pomysłu na innowacyjny projekt. Podczas jednej z wycieczek jedna z nas

poruszyła  temat  niedawno  oglądanego  filmu.  Był  w  nim  wątek  schroniska.  Za  kilka  minut  padło  zdanie
wypowiedziane podekscytowanym głosem: 

-Zróbmy schronisko! 
Myśl  przedstawiłyśmy  opiekunce.  Zaaprobowane.  Od  tamtej  chwili  myślałyśmy  o  konkretach.  Jednak

wiadomo, jak to jest - najlepsze pomysły wpadają do głowy w weekend przed ostatecznym terminem wysyłania
prac...

„Normalna” matematyka
11 maja matematyka minęła jak każda inna (Udawaliśmy, że nie znamy wzorów). Po dzwonku musiałyśmy

zostać w klasie. 
-„Się porobiło”, jak to powiedziała pani...

„Niespodziewanka!!!”
Okazało się,  że nasza praca jest  wśród 10 najlepszych w Polsce! Nagrodą jest  dwudniowa wycieczka do

Warszawy, podczas której odbędzie się III etap konkursu, w którym trzy zwycięskie zespoły otrzymają tablety, a
reszta finalistów na otarcie łez– specjalnie przygotowane zestawy upominków. 

Walka o podium
Na  ostatni  etap  trzeba  przygotować  prezentację,  film,  makietę  lub  pacę  plastyczną,  które  pomogą  w

przedstawieniu  naszych  pomysłów.  Finał  odbędzie  się  19  i  20  maja  w  Warszawie,  gdzie  prócz  Ministerstwa
Finansów, zwiedzimy sejm i pałac prezydencki. Relację z tych dni przedstawimy w czerwcowym wydaniu gazetki.
Trzymajcie kciuki!

Agata

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

RKO  -  zespół  czynności  stosowanych  u  poszkodowanego,  u  którego  wystąpiło  podejrzenie  nagłego
zatrzymania krążenia, czyli  ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji  jest
utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia.
Natychmiastowe  rozpoczęcie  resuscytacji  przez  świadków zdarzenia  zwiększa  prawdopodobieństwo  przeżycia
trzykrotnie! 

W skład resuscytacji krążeniowo-oddechowej wchodzą:
*BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne
*ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Sprawdzanie reakcji poszkodowanego
Jeżeli wszyscy świadkowie zdarzenia i poszkodowany są bezpieczni, należy delikatnie wstrząsnąć poszko-

dowanym i zapytać "Czy wszystko jest w porządku?". Jeżeli poszkodowany nie reaguje, należy głośno zawo łać o
pomoc i rozpocząć resuscytację. Natomiast jeżeli reaguje, należy pozostawić poszkodowanego w pozycji, w której
się go zastało i zadzwonić pod numer ratunkowy.

Udrażnianie dróg oddechowych
1.Należy odwrócić poszkodowanego na plecy.



2.Umieścić jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie
odgiąć jego głowę.

3.Opuszki  palców  drugiej  ręki  umieścić  na  żuchwie
poszkodowanego, a następnie unieść ją.

Ocena oddechu
Należy przyłożyć ucho do ust poszkodowanego i jednocześnie

obserwować  ruchy  klatki  piersiowej  przez  10  sekund.  Tym
sposobem  można  ocenić  oddech  za  pomocą  słuchu,    wzroku
i    dotyku.    Jeżeli  pacjent  nie oddycha lub oddech  wydaje się
nieprawidłowy  należy  zadzwonić  pod  numer  112  lub  polecić
komuś,  aby  to  wykonał  i  kontynuować  postępowanie
resuscytacyjne.

Uciskanie klatki piersiowej
Uciskanie  klatki  piersiowej  wykonuje  się  naprzemiennie

z oddechem w stosunku 30:2– 30 uciśnięć na 2 oddechy.
1.Należy uklęknąć obok poszkodowanego.
2.Ułożyć dłoń jednej ręki na środku klatki piersiowej.
3.Dołożyć  dłoń  drugiej  ręki  na  grzbiecie  dłoni  leżącej

i utrzymywać wyprost ramion.
4.Uciskać  klatkę  piersiową  ciężarem  swojego  ciała  na

głębokość 5 ale nie więcej niż 6 cm.
5.Uciskać  30  razy,  a  następnie  wykonać  2  oddechy

ratownicze.
Oddechy ratownicze
1.Należy ponownie udrożnić drogi oddechowe.
2.Zacisnąć skrzydełka nosa.
3.Wziąć normalny wdech.
4.Objąć szczelnie ustami usta poszkodowanego.
5.Wdmuchać  powietrze  z  normalnym  natężeniem  przez

1  sekundę,  jednocześnie  obserwując  czy  klatka  piersiowa  się
porusza.

6.Należy  wykonać  2  oddechy,  a  następnie  powrócić  do
uciskania klatki piersiowej w sekwencji 30:2.

Przerwanie 
Podstawowe  zabiegi  resuscytacyjne  BLS  można  przerwać

jedynie w sytuacji, kiedy poszkodowany zacznie reagować, oddychać lub się poruszać. W każdym innym wypadku
należy  kontynuować  resuscytację  aż  do  przyjazdu  karetki  pogotowia  lub  służb  medycznych.  Kiedy  osoba
wykonująca resuscytację jest zmęczona, zaleca się pomoc w resuscytacji przez innych świadków zdarzenia, nie
przerywając RKO. Po udanym zabiegu resuscytacyjnym należy ustawić poszkodowanego w pozycji bezpiecznej –
bocznej ustalonej.

Monika z IIIb

Kwiatki Jana Pawła II
Miejsce noclegowe dla profesorów dojeżdżających na KUL nie było komfortowe.

Przyjezdni spali w wielopokojowym mieszkaniu, którego jedyny stały lokator, Stefan Sawicki, młody docent
literatury,  nocował  w  kuchni.  Mieszkanie  obejmowało  pokoje:  dwuosobowy,  trzyosobowy  i  pojedynczy.
Dojeżdżający profesorowie zwykle sprzeczali się, kto weźmie „jedynkę”. Karol Wojtyła nigdy o to nie prosił. Raz,
kiedy nie było wolnego łóżka, spał na stole.

Gwiazd naszych wina
„Gwiazd  naszych  wina”  to  książka  John'a  Green.  Autor  jest  laureatem licznych  nagród  literackich  oraz

światowych bestsellerów. Na okładce mojej książki widnieje zdjęcie głównych bohaterów. Napis wygląda jakby
był sporządzony  kredą, litery są niebieskie i białe. 

John Green podjął się trudnego zadania, pisząc tę poezję. Chciał ukazać młodych ludzi walczących ze straszną
chorobą, jaką jest rak. Zdecydował, że to będzie książka dla młodzieży. Autor opisał historię szesnastoletniej Hazel



i chłopaka o imieniu Augustus. Hazel cierpi na nieuleczalną chorobą, jaką jest rak. W jej przypadku, jest to rak
tarczycy w czwartym stadium z przerzutami do płuc, co sprawia, że dziewczyna nie może samodzielnie oddychać
(oddycha z pomocą butli z tlenem). Gus stoczył walkę z rakiem tkanki kostnej, skończyło się amputacją nogi.

Mimo wszystko ci młodzi to dwójka normalnych nastolatków, którzy śmieją się, płaczą, kochają, po prostu
żyją...  „Gwiazd  naszych  wina”  to  książka  dla  nastolatków  i  o  nastolatkach.  Jest  jednak  powieścią  fikcyjną.
Wszystkie opisane w niej postacie i wydarzenia zostały wymyślone. Inspiracją dla autora była praca w szpitalu
dziecięcym. Jak powiedział sam autor „ Pragnąłem napisać książkę o wspaniałych młodych ludziach, którym nie
brakuje poczucia humoru i energii, mimo tego że zmagają się z ciężką chorobą. Wiedziałem, że to będzie historia o
miłości, ale długo nie miałem konkretnego pomysłu. W końcu stworzyłem postacie Hazel i Gusa.” 

Powieść  zaczął  pisać  w  2000r.,  książka  została  wydana  w  2012  roku.  Zadedykował  ją  Esther  Earl.  To
dziewczynka chora na raka tarczycy. Poznał ją, pracując w szpitalu. To ona zainspirowała John'a Pacjentka zmarła
w 2010e. , mając 16 lat. 

„Gwiazd  naszych  wina”  John'a  Green  to  wzruszająca  opowieść  o  dwojgu  młodych  ludzi,  którzy  są
nieuleczalnie  chorzy.  Doznają  miłości  i  starają  się  przeżyć  jak  najwięcej  pięknych  chwil.  Pomagają  sobie  i
akceptują się ze wszystkimi wadami. Książkę poleciłabym każdemu. Autor zachęca nas do przemyśleń związanych
z życiem. To moja ulubiona lektura, jest mi niezwykle bliska. Z chęcią przeczytam ją ponownie.  

 Wiktoria 

Kwiatki Jana Pawła II

Kiedyś pociąg, którym jechał wykładowca KUL-u, ksiądz Karol Wojtyła, spóźnił się. Czekający na egzamin
studenci – wobec braku egzaminatora – rozeszli  się.  Pozostał tylko jeden ksiądz, który nie znał Wojtyły – nie
chodził na jego wykłady, a do egzaminu przygotowywał się z pożyczonych notatek. Po dwóch godzinach wpadł
niewiele starszy od zdającego, zziajany Wojtyła.

Ksiądz – student, ucieszony, że nie będzie zdawał sam, zapytał:
– Stary, ty też na egzamin?
– Na egzamin – przytaknął ksiądz Wojtyła.
– Facet się spóźnia, wszyscy się rozeszli, a ja czekam, bo muszę zdawać dzisiaj – wyjaśnił student.
– A co, nie znasz Wojtyły? – zapytał nowo przybyły.
–  Nie,  to  podobno  nudny  facet,  nie  chodziłem  na  jego  wykłady,  mówili,  że  abstrakcyjne

i  bardzo trudne – tłumaczył  student.  Od słowa do słowa rozmowa przekształciła  się  w...  powtórkę materiału.
Wojtyła  pytał,  słuchał  i  tak  jasno  tłumaczył  zawiłe  problemy filozoficzne,  że  student  powiedział  w  pewnym
momencie:

– Stary,  jaki  ty  jesteś  obkuty!  Proszę  cię,  kiedy przyjdzie  ksiądz  profesor,  nie  wchodź  przede  mną  na
egzamin, bo po tobie na pewno obleję. Jakież było jego przerażenie, kiedy usłyszał:

–  – Daj indeks, jestem Wojtyła. Ksiądz zdał na czwórkę z plusem.

Myśli nieuczesane
„Maj, młody maj. Gdy kasztany kwitną, kocham ten kraj!” Piosenka Golec uOrkiestry całkowicie opisuje mój

stosunek do tego miesiąca. Zawsze uważałam, że wiosna jest najpiękniejszą porą roku, ale teraz jest po prostu
niesamowicie! Przesilenie wiosenne, chyba wszystkim dało się we znaki: niższe ciśnienie, brak sił, przeziębienia.
Teraz gdy już się przyzwyczailiśmy, pozostało tylko cieszyć się rozkwitającymi wiśniami, jabłoniami i bzem. Miło
jest wyjść na dwór i poczuć ciepły wietrzyk na twarzy. Wszędzie jest zielono... To dobrze, bo podobno ten kolor
uspokaja. :)

Wakacje coraz bliżej. Zaczynam powoli planować, co i kiedy będę robić: gdzie wyjadę, kogo odwiedzę, kiedy
zrobię zakupy... Chciałabym spędzić te wakacje tak jak zawsze: na wycieczkach rowerowych, spacerach, oglądaniu
filmów, czytaniu książek. Może to nie są jakieś superatrakcje, ale ja właśnie tak lubię odpoczywać

Odbył się konkurs patriotyczny, a to dopiero początek majowych imprez. Czeka nas jeszcze Dzień Europejski,
z udziałem gości z Gołymina, konkurs recytatorski i inne projekty... Będzie się działo. Aż chciałoby się powiedzieć
„Po egzaminach miało być lżej”... :P Zapomniałabym o poprawianiu ocen na koniec roku. Tutaj to jest dopiero
zabawnie. :D Niesamowite, jak wielu osobom nagle zaczyna zależeć na wyższych ocenach...

Cały czas ćwiczymy poloneza (zapewne słyszycie w środę na 2. godzinie lekcyjne muzykę dobiegającą z
hali :) ), zaczynamy próby na koniec roku. Chcemy, żeby ta uroczystość była „nasza”, a przede wszystkim zależy
nam na tym, aby młodsi koledzy i koleżanki oraz nauczyciele zapamiętali nas jak najlepiej i jak najdłużej. Efekty
zobaczycie 24 czerwca. ^^

<obiektywna>



OTACZAJĄCY MNIE ŚWIAT
Mamy  wiosnę.  Jest  ciepło  i  przyjemnie.  Nikomu  z  nas  pewnie  nie  chce  się  siedzieć

w szkolnej ławce, każdy ,,chyba'' wolałby wyjść na świeże powietrze.
Przyszła wiosna, więc każdy wyciągnął z garażu zakurzony rower, czy też deskorolkę.. Często spotykamy się

z przyjaciółmi i jeździmy rowerami, dopóki nie zaczną boleć nas nogi. Czasem słońce za mocno grzeje, a czasem
wieje silny wiatr, ale na wszystko znajdzie się sposób. Wyciągnęliśmy też rolki z garażu i zrzuciliśmy grube, ciężki
zimowe  ubrania.  Od  razu  lżej  nam się  zrobiło.  Dni  są  już  tak  długie,że  do  godziny  20:00  możemy śmiało
przebywać na dworze. Najgorzej mają osoby, które „coś” złamały, niestety żadnego sportu nie mogą uprawiać, a co
roku ktoś taki kuśtyka po naszych korytarzach. Może to był niefortunny wypadek, a może to ta wiosna.

Ta zielona pora roku jest pełna życia. Całymi dniami można podziwiać przyrodę. Słuchać pieśni granych przez
wiatr na liściach i śpiewu chóru ptaków. A gdy wszystko ucichnie, swoje solo rozpoczyna skowronek. Owady
również dokładają swoje trzy grosze, brzęcząc tu i tam. W tym samym czasie nasze oczy cieszą piękne, kwitnące
kwiaty oraz zielony, pachnący las.

Wiosna oferuje bardzo dużo, my musimy tylko to wszystko zauważyć i cieszyć się bez ograniczeń.
Gabrysia kl lb

Z interpunkcją za pan brat

Przecinki w wypowiedzeniu o nietypowym szyku.
Człon nadrzędny występuje zwykle na początku wypowiedzenia złożonego podrzędnie, a człon podrzędny –

rozpoczynający się spójnikiem lub innym łącznikiem – w drugiej kolejności. Niekiedy jednak człon podrzędny
wraz z wprowadzającym go spójnikiem znajduje się na początku wypowiedzenia, a nadrzędny – za nim. Przecinek
oddzielający  części  składowe  takiego  wypowiedzenia  jest  konieczny,  choć  na  granicy  członów  brakuje
oczekiwanego spójnika, który przypominałby o postawieniu przecinka.

TAK NIE TAK

Kiedy w sierpniu przyjechałem do Paryża, lato się
już kończyło.

Kiedy w sierpniu przyjechałem do Paryża  lato się
już kończyło.

Jeśli nie usprawnimy procesu utylizacji surowców
wtórnych, utoniemy w morzu śmieci.

Jeśli nie usprawnimy procesu utylizacji surowców
wtórnych  utoniemy w morzu śmieci.

Choć  czasy  przesądów  minęły, wielu  Polaków
wciąż się chwyta za guzik na widok kominiarza.

Choć  czasy  przesądów  minęły  wielu  Polaków
wciąż się chwyta za guzik na widok kominiarza.

Dobre rady
– W  wypowiedzeniu  złożonym  o  nietypowym  szyku  łatwo  znajdziesz  granicę  między  członami,  gdy

zmienisz ich kolejność. Porównaj przykłady: Gdy mam czas, zajmuję się fotografią. (Tu nie ma spójnika na granicy
wypowiedzenia).
Zajmuję się fotografią, gdy mam czas. (Spójnik gdy wskazuje granicę wypowiedzenia i przypomina o postawieniu
przecinka).

Szczegółowe sprawy
1. Jeśli  chcemy mocniej  zaznaczyć granicę między członami wypowiedzeń o nietypowym szyku,  zamiast

przecinka możemy użyć myślnika.
Wyszukała:

Ola Skórzyńska

Kwiatki Jana Pawła II
W Sandomierzu, w 1999 roku – wspominał

polski koordynator pielgrzymki,
biskup Jan Chrapek – „W drodze na liturgię

otrzymałem informację, że przy ołtarzu panuje
niesamowity upał: blisko 40 stopni Celsjusza.

Przekazano mi również sugestię, aby Jan Paweł
II nie odprawiał Mszy świętej, a tylko wygłosił
homilię na siedząco. I ja tę sugestię powtórzy-
łem Papieżowi. A wtedy on zapytał: »Czy Ty

jesteś Ojcem Świętym, czy ja? Ja przyjechałem
po to, by służyć«”



Mecze reprezentacji
23 kwietnia 2016r. odbyły się Zawody Powiatowe w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Gimnazjalnej w

piłce siatkowej dziewcząt
Wyjazd

O godzinie 9:00 drużyna dziewcząt z naszego gimnazjum wraz z opiekunem panem Rafałem Witkowskim
udała  się  na  zawady powiatowe do  Różana  w następującym składzie:  Monika  Karczewska,  Wiktoria  Rydzik,
Dominika  Łachmańska,  Ewelina  Durka,  Paulina  Kacprzycka,  Ewelina  Falba,  Agata  Lustyk,  Małgorzata
Wiśniewska,  Aneta  Szwejk,  Magdalena  Szymańska,  Eliza  Szwejk.  Ponadto  towarzyszył  nam  wierny  kibic
Katarzyna Wielgolewska. 

Na miejscu
Po zaaklimatyzowaniu się w nowym miejscu przebrałyśmy się i

pełne  energii  weszłyśmy  na  halę.  Odbyło  się  oficjalne  powitanie  i
przedstawienie drużyn. Zostałyśmy podzielone na dwie grupy, grupę A:
Różan, Gąsewo, Płoniawy oraz grupę B: Karniewo, Sypniewo, Maków
Mazowiecki i Krasnosielc. Graliśmy systemem  „każdy z każdym”. Po
krótkiej  rozgrzewce,  losowaniu  i  naradzie  z  trenerem  trochę
zestresowane weszłyśmy na boisko. Wszystkie mecze w naszej grupie
zakończyły  się  wynikiem   2:0,  co  dało  nam  awans  do  półfinału  z
pierwszego miejsca. Mecz z Płoniawami wygrałyśmy „do zera”. W ten
sposób wywalczyłyśmy miejsce w finale, gdzie zmierzyłyśmy się z najgroźniejszym przeciwnikiem – Różanem
(gospodarzem).  Na  hali  panowała  napięta  atmosfera  między  kibicami.  Po  długiej
i  zaciętej  walce ostatni  punkt  zdobyła  nasza drużyna.  Ogromna radość,  krzyk,  łzy szczęścia i  niedowierzanie.
Największym osiągnięciem było dla nas powtórzenie sukcesu naszych koleżanek z przed trzech lat oraz możliwość
uczestniczenia  w zawodach międzypowiatowych w Ostrołęce.  W drodze powrotnej  pojechałyśmy na obiecaną
i długo wyczekiwaną pizzę. :)

Ostrołęka- zawody międzypowiatowe

29  kwietnia  2016r.  do  Ostrołęki  przyjechały  najlepsze  drużyny  powiatów:  ostrołęckiego,  przasnyskiego,
wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego. Do gry stanęli również gospodarze- drużyna z Ostrołęki Wszystkie
grupy prezentowały bardzo wysoki poziom. Tutaj również zostałyśmy podzielone na dwie grupy i grałyśmy na
takich samych zasadach. Grupa A: Wyszków, Nur, Karniewo oraz grupa B: Czerwin, Ostrołęka, Zaręby. Po bardzo
trudnych, ale zaciętych zmaganiach zajęłyśmy 4. miejsce. Jest to wielki sukces, ponieważ nasz wynik okazał się
wyższy od naszych poprzedniczek.   

Wiktoria i Monika

Święta w Wielkiej Brytanii
Nazywam się Natalia Zbrzezna i jestem stypendystką projektu stypendialnego „Polska a kraje anglojęzyczne

w kontekście wybranych świąt” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020,  Oś  Priorytetowa  X-  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  Kształcenie  i  rozwój  dzieci
i  młodzieży,  Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.  Wybrałam język angielski.  Moją opiekunką jest  pani
Magdalena Chojnowska. Do tej pory nie odwiedziłam Anglii. Tradycje świąteczne tego kraju poznawałam głównie
z telewizji, produkcji świątecznych, literatury i internetu, więc z chęcią wysłuchałam opowieści polskiej studentki
Oxfordu. Spotkanie z absolwentką naszej szkoły, Anną Wawrzonkowską, odbyło się w kwietniu.

1. Jakie święta są najbardziej lubiane w UK?
To  przede  wszystkim  Boże  Narodzenie  –  Christmas  –  które  jest  gigantycznym  przedsięwzięciem

komercyjnym  i  rodzinnym.  Reklamy  dla  tego  największego  święta
w roku pojawiają się już pod koniec października, a wielu ludzi przyznaje, że to ich ulubiony okres w roku – czas
urlopów, spędzany na spotkaniach z rodziną, słuchaniu tradycyjnej muzyki i obdarowywaniu się prezentami.

2. Czy w UK święta mają tak religijny wydźwięk jak w Polsce?
Zdecydowanie  nie.  W  Anglii  religia  jest  raczej  osobistą  sprawą  każdego  człowieka

i nie wkracza w publiczny wymiar – a jeśli tak, to bardzo rzadko. Nawet Święta Bożego Narodzenia, mające Boga
w nazwie, są całkowicie skomercjalizowane. 

3. Jak wyglądają przygotowania do świąt w UK?
Najpierw  kilka  miesięcy  reklam,  potem  szaleństwo  zakupów.  Domy  często  dekoruje  się  świątecznymi

światełkami, jemiołą i ostrokrzewem, rzadziej bluszczem – tak, jak śpiewa się w tradycyjnej kolędzie  The Holly
and  the  Ivy  (‘Ostrokrzew  i  bluszcz’).  Nad  kominkiem  wiszą  nanizane  na  sznurek  pocztówki  z  życzeniami
bożonarodzeniowymi, na samym kominku – pończochy. Choinkę szykuje się jakiś czas przed świętami, tak, że na
Wigilię jest już gotowa.



4. Czy istnieją jakieś angielskie przesądy i drobne tradycje dotyczące świąt, np. pozostawianie pustego
talerza?

Mnóstwo – Anglicy uwielbiają świąteczne tradycje. Na przykład w nocy z Wigilii na Boże Narodzenie pod
choinką zostawia się talerzyk z ciasteczkami i szklankę mleka dla Świętego Mikołaja – ażeby święty, przybywając
z prezentami, miał okazję się poczęstować. Następnego dnia mleko jest wypite, ciasteczka nadgryzione, a pokój
pełen prezentów.

5. Jakie filmy i programy są tradycyjnie puszczane w święta?
„Filmy bożonarodzeniowe” to już osobny gatunek. W każde Święta w Wielkiej Brytanii rekordy bije film „To

właśnie miłość” (Love,  Actually),  ale też bajki  o Rudolfie,  czerwononosym reniferze (Rudolph the Red-Nosed
Reindeer)  i  wszelkiego  rodzaju  filmy  familijne  o  tematyce  bożonarodzeniowej,  takie  jak  Arthur  Christmas.
Większość  seriali  w  BBC  ma  też  swoje  specjalne  odcinki  świąteczne.  W Święta  można  również  posłuchać
tradycyjnego, corocznego orędzia bożonarodzeniowego urzędującego monarchy, obecnie królowej Elżbiety.

6. Jakie są najsłynniejsze świąteczne piosenki w Anglii?
Jingle Bells, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, We Wish You a Merry Christmas, Twelve Days of Christmas –

to  wszystko  bardzo  popularne  piosenki. Trochę  bardziej lubiane, uniwersalne Gaudete po łacinie.  
7. Czy w Anglii są jakieś tradycje podobne do polskich?
Owszem, angielskie święta mają swoją specyfikę. Nie obchodzi się Wigilii i nie łamie się opłatkiem, ale za to

dzieci  dostają  drobne  prezenty w skarpetach,  a  na główne  danie  zawsze  jest  indyk.  Większość  rodzin  piecze
ciasteczka i robi grzane wino. Popularna jest też tradycja kolędowania, a wielu ludzi ma zwyczaj chodzenia na
koncerty  kolęd  śpiewanych  przez  anglikańskie  chóry.  Wówczas  też  wiele  orkiestr  występuje
z „Mesjaszem” Haendla – którego pierwsza część opowiada o narodzeniu Chrystusa. 

8. Jak wygląda przystrojony dom w Anglii?
Światełka,  choinka,  ozdobiony  kominek,  na  nim  pończochy,  dużo  zieleni|

i  czerwieni  –  świątecznych  kolorów.  Sąsiedzi  czasami  konkurują  ze  sobą,  czyja  iluminacja  na  domu  będzie
piękniejsza. Większość ludzi preferuje staroświecki, ciepły wystrój.

9. Jakie są najpopularniejsze prezenty na święta?
Zabawki  dla  dzieci,  perfumy i  biżuteria  dla  kobiet,  dla  mężczyzn szaliki,  krawaty,  spinki  do mankietów.

Anglicy uwielbiają też swoją herbatę, którą wręczają w najróżniejszych kombinacjach – na bożonarodzeniowo
zwykle jest w niej chaber, pomarańcza, goździki i inne przyprawy korzenne. 

10. Czy w Anglii obchodzi się Dzień Dziecka?
Niezbyt hucznie, zwykle kończy się na złożeniu krótkich życzeń. Większość ludzi nie zwraca na niego uwagi.
11. Czy coś cię zadziwiło?
Wiele rzeczy, zwłaszcza to, jak bardzo społeczeństwo angielskie odzwierciedla swoją wielowiekową kulturę

klasową. Elita społeczeństwo brytyjskiego jest praktycznie nieosiągalna dla większości ludzi - lordowie, diukowie i
baronowie wysyłają swoje dzieci do najlepszych, drogich szkół prywatnych, potem światowej klasy uniwersytetów,
a potem na najwyższe stanowiska w państwie. Dla większości ludzi taki poziom jest nie tylko nie do osiągnięcia,
ale  wręcz  nie  do  wyobrażenia.  Różnice  pomiędzy bogatym,  elitarnym Południem a  przemysłową  Północą  są
słyszalne nawet w akcencie. Wielka Brytania ma z tym ostrym podziałem klasowym wielki problem. 

12. Jakie święta narodowe są obchodzone w UK?
1. maja to Święto Pracy, 11. listopada to rocznica zakończenia I wojny światowej oraz tzw. Dzień Pamięci,

Remembrance Day. Wszyscy Brytyjczycy przypinają sobie w ten dzień czerwone maki.  
13. Jaka angielska tradycja najbardziej ci się podoba?
Podoba mi się muzyka chóralne, która jest ogólnie dostępna, i anglikańskie tradycje. Piękna jest muzyka na

nabożeństwo  Evensong,  a jedno z moich ulubionych religijnych okazji  to  Candlemas  – ofiarowanie Jezusa w
świątyni, u nich znane również jako Święto Świec.

14. Czy chciałabyś, aby jakaś angielska tradycja przeniosła się do Polski?
Chciałabym,  żeby  w  polskich  kościołach  było  równie  dużo  muzyki  chóralnej

i organowej na tak wysokim poziomie. Myślę również, że noszenie czerwonych maków ku pamięci ofiar I wojny
światowej jest piękną tradycją. Pomimo to, uważam, że tym, czego Anglicy mogą podzielić się z Polakami, jest
duma z własnej kultury i tradycji – nie powinniśmy niczego bezmyślnie kopiować, ale raczej cieszyć się swoją
własną historią i jej świętami w naszym polskim środowisku. 

Anna Wawrzonkowska

Dzień Europejski 
4 mają br. w naszej szkole odbył się konkurs z okazji Dnia Europejskiego. Uczniowie z każdej klasy musieli

wykonać prezentację na temat systemu edukacji w wcześniej wylosowanym przez siebie państwie, przedstawić
sławną osobę z danego kraju, zatańczyć taniec ludowy i zrobić makietę oraz plakat.

Wydarzenie to rozpoczęło się na 3.  godzinie  lekcyjnej.  Jury w składzie  p.  Krystyna  Kucińska,  p.  Joanna
Jaworska, p. Wanda Zaradkiewicz i Marta Jakubiak oceniało staranność, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie
wykonanych prac.  Najwięcej  zabawy było przy konkurencji  z tańczeniem,  gdyż występ wielu par pozytywnie
rozbawił nie tylko uczniów, ale i grono pedagogiczne. 

W  przerwach  pomiędzy  konkurencjami  można  było  posłuchać  anglojęzycznyh  piosenek  w  wykonaniu



uczniów z  naszej  szkoły,  a  podczas  oczekiwania  na  wyniki  konkursu  głos  zabrał  p.  Stanisław Myszka  który
opowiedział nam o swoich podróżach i inspiracjach do nich. Zachęcał nas do wędrowania i poznawania świata. 

Potem zaprezentowała się młodzież z Gołyminia.  Gimnazjaliści  wygrali  konkurs z Dnia Europejskiego w
swojej szkole. Odtańczyli tradycyjny duński taniec i przybliżyli nam postać- Andersena. 

W  końcu  nadeszła  długo  oczekiwana  chwila-  ogłoszenie  wyników!  Pierwsze  miejsce  zdobyła  kl.  IIIa
(Austria), II miejsce- IIIb (Szkocja) a ostanie na podium, III miejsce- kl. IIc (Węgry). Nagroda dla zwycięzców to
wyjazd dla całej klasy  do gospodarstwa agroturystycznego w Perzanowie, II i III miejsca- osoby zaangażowane
w pracę na rzecz konkursu pójdą do gospodarstwa agroturystycznego p. Myszków.

Projekt wzbogacił naszą wiedzę o innych krajach Europy, zachęcił do poznawania  i odkrywania nowego,
a przede wszystkim dostarczył dużo dobrej zabawy. Chcemy więcej tego typu rozrywek w naszej szkole!

Jakub Szwejk


Ray Charles war ein amerikanischer Sänger. Ray Charles Robinson wurde am 23. September 1930 in
Albany, Georgia, geboren und wuchs in Greenville, Florida, auf. Als er fünf Jahre
alt war, musste er hilflos ansehen, wie sein Bruder in einem Waschzuber ertrank.
Zu dieser Zeit machte sich bei Ray Charles eine Augenkrankheit bemerkbar. Nach

zwei Jahren wurde er blind. Im Alter von sieben Jahren schickte ihn seine Mutter in
eine staatliche Blindenschule nach St. Augustine. In der Schule lernte Ray Klavier

spielen. Nach dem Tod seiner Mutter im Mai 1945 verließ Ray Charles die Schule und zog zu
Bekannten nach Jacksonville, Florida.  Um Geld zu verdienen, musizierte er mit allen möglichen Bands – bis er
sich 1954 eine eigene Combo zusammenstellen konnte. An einer Session im Jahr 1959 kreierte Ray Charles den Hit
"What'd I Say".  Dann trat er ein Jahr lang nicht auf, weil er sich einer Entziehungskur von Heroin machte. Nach
der erfolgreichen Entziehungskur wurde Ray Charles als Soul-Legende in der ganzen Welt bekannt.

Marcin Ochtabiński

Człowiek jest tyle wart, 
ile zrobi dobrego dla swoich bliźnich

Ta historia wydarzyła się naprawdę. Pani Krysia to nasza sąsiadka, a także najlepsza przyjaciółka babci. Miała
około 70 lat, była szczupła, wysoka i wciąż głodna życia. Z powodu sędziwego wieku włosy kobiety zbielały.
Każdy, kto choć przez chwilę rozmawiał ze staruszką, wie, że pani Krysia była bardzo miłą i sympatyczną osobą.

Dlaczego o niej piszę? Kobieta nie była zwykłą starszą panią. Była wolontariuszką. Pracowała w pobliskim
szpitalu na oddziale onkologii dziecięcej (Uważam, że to praca, chociaż staruszka nie dostawała pieniędzy za swoje
poświęcenie).  Nic  dziwnego,  że  była  ulubioną  „ciocią”  najmłodszych  pacjentów.  Czytała  im  bajki,  śpiewała
piosenki... Oni jej potrzebowali.

Szpital znajdował się na skrzyżowaniu dwóch ruchliwych ulic w naszym mieście. Budynek był szary i miał
mnóstwo okien, w których można było dostrzec pacjentów. Wokół szpitala rosły dęby. Wnętrze też nie było zbyt
przytulne. Korytarze były długie, kręte jak labirynt. Pani Krysia „wnosiła słońce” to tak ponurego miejsca.

Gdy pewnego poniedziałkowego ranka wolontariuszka szła do swoich podopiecznych, wydarzyło się coś, co
nie miało prawa się stać. Kobieta uległa wypadkowi!

Staruszka wysiadła z autobusu miejskiego nr 132. Poszła w stronę ulicy Długiej, aby przejść na drugą stronę
jezdni  przez  przejście  dla  pieszych.  Kiedy znalazła  się  na  skrzyżowaniu,  zgodnie  z  powszechnie  panującymi
zasadami, spojrzała w lewo, potem w prawo i ponownie w lewo. Żaden pojazd się nie zbliżał. Starsza pani weszła
na jezdnię. Nagle zza zakrętu wyjechało czerwone, sportowe auto. Pędziło wprost na panią Krysię. Słychać było
krzyk,  pisk  opon  i  uderzenie.  Przechodnie  natychmiast  wezwali  pomoc.  Dzięki  bliskiej  lokalizacji  szpitala
ratownicy  medyczni  po  chwili  byli  już  na  miejscu.  Staruszka  została  przetransportowana  karetką  na  salę
operacyjną, gdzie czekali chirurdzy. W tym czasie kierowca z trudem wysiadł samodzielne z pojazdu. Policjanci
stwierdzili,  że był  pod wpływem alkoholu.  Mężczyzna został  aresztowany.  Po wypadku nie było śladu.  Życie
mieszkańców naszego miasta toczyło się dalej.

Kilka dni później.
– Krysiu! Jak dobrze cię widzieć! - moja babcia nie kryła wzruszenia podczas spotkania z ranną przyjaciółką

– Jak się czujesz?
– Lepiej. Zdecydowanie lepiej. Trochę się nudzę, ale opuściłam już oddział intensywnej terapii i myślę, że

będę mogła przyjmować gości – powiedziała.
Po chwili rozmowy zapytała:

– Co się stało z mężczyzną, który prowadził samochód?
Zapanowała cisza. Ani ja, ani babcia nie miałyśmy odwagi odpowiedzieć. Przerwałam milczenie.



– Ustalono  jego  dane,  okazało  się,  że  był  już  karany.  Prowadził  samochód  pod  wpływem  alkoholu  i
spowodował wypadek, więc grozi mu kilka lat więzienia.

– Pytałam raczej, jak się czuje. Czy odniósł jakieś obrażenia?
Byłam zbyt zaskoczona, żeby cokolwiek powiedzieć. Mężczyzna prowadził samochód, gdy był nietrzeźwy.

Przekroczył dozwoloną prędkość. Spowodował wypadek, w którym starsza kobieta doznała poważnych obrażeń. A
pani Krysia pyta o jego samopoczucie?!

Całe dnie byłam smutna, jakby zamyślona. Nie mogłam uwierzyć w słowa staruszki. W głowie szumiało mi:
„Ja  mu wybaczam.  Nieszczęśliwy zbieg okolicznościi  tyle...  Mam nadzieję,  że  nigdy więcej  nie  popełni  tego
błędu”.

Tygodnie  mijały,  sąsiadka  odzyskiwała  siły,  a  ja  zrozumiałam,  o  czym mówiła.  Nie  umiem tak  szybko
wybaczać, ale to przecież pani Krysia. Ona zawsze była bardziej wyrozumiała niż inni.

To dobro do niej wracało. Codziennie wieczorami odwiedzałam z babcią starszą kobietę. I wiecie co? Nigdy
nie była sama. Przychodziła do niej córka, syn z rodziną, dzieciaki z onkologii, a nawet znajomi z całego miasta.
Czy jestem zdziwiona? Nie. Kiedyś przeczyłam, że „Człowiek jest tyle wart, ile dobrego zrobi dla swoich bliźnich”
i teraz na własne oczy obserwowałam przykład z życia.

<obiektywna>

Der Wettbewerb von Deutsch 
W środę  27 kwietnia odbył  się konkurs z języka niemieckiego, którego organizatorem była pani Ewelina

Stępkowska.
Do  zmagań  z  językiem  naszych  zachodnich  sąsiadów  przystąpiło  około  20  osób.  Były  trzy  stopnie

zaawansowania, nie trzeba było się więc martwić, że któreś z zadań nie zostało omówione na lekcjach języka
niemieckiego. Wyniki poznaliśmy 10 maja podczas Dnia Europejskiego. Oto one:

 Klasa I
Lp. Imię i nazwisko Miejsce
1.06.
2016

Gabriela Niesłuchowska I

2. Aleksandra Szymańska II
3. Dominika Cesarz III

Klasa II
Lp. Imię i nazwisko Miejsce
1. Marcin Ochtabiński I
2. Paulina Kacprzycka II
3. Agata Lustyk III

Klasa III
Lp. Imię i nazwisko Miejsce
1. Krzysztof Buta I
2. Kamila Gralewska

Paweł Brach
II

3. Dominika Łachmańska III

Gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału za rok!
Lutyk

4 maja 2016r.- finał III Szkolnego Konkursu Patriotycznego, nad którym  czuwały p. E. Siemiątkowska i p. A.
Pastewka. Był on też okazją do podsumowania innych konkursów, w których brali udział nasi uczniowie.
6  maja  2016r.- rozstrzygnięcie  powiatowej  edycji  konkursu  plastycznego  ,,W  trosce
o nasze bezpieczeństwo”.  II i III miejsce zajęli uczniowie naszego gimnazjum: Sebastian Wiśniewski i  Sandra
Kraśniewska.
10 maja 2016r.-  Dzień Europejski w naszej szkole organizowany przez p. Ewelinę Stępkowską, p. Magdalenę
Chojnowską i  p.  Iwonę Ochtabińską. Gratulacje również dla wszystkich uczestników jak również dla uczniów
Publicznego Gimnazjum z Gołymina, którzy gościnnie wystąpili podczas uroczystości.
10 maja 2016r.-  Monika Karczewska,  uczennica klasy IIIb zajęła III  miejsce w 11.  Edycji  Mistrzostw Polski
Młodych Ekonomistów.



11  maja  2016r.-   zespół  p.  Joanny  Jaworskiej  w  składzie:  Agata  Lustyk,  Paulina  Kacprzycka,  Małgorzata
Wiśniewska znalazł się w grupie 10 laureatów ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Finansów Finansoaktywni-
Misja: Budżet.
12 maja 2016r.-  Powiatowe Zawody w Lekkoatletyce. Nasi przywieźli z Różana dużo medali, w tym trzy złote.
Uczniami opiekowali się p. R. Witkowski i p. W. Zając.



KRZYŻÓWKA

1. Imię brata Karola.
2. Ulubiona pieśń papieża.
3. Kierunek studiów Jana Pawła II.
4. Miesiąc w którym został wybrany na papieża.
5. Nazwisko głównego sekretarza Jana Pawła II.
6. Imię matki Karola Wojtyły.
7. Następny papież po Janie Pawle II.

8. Jego pierwsza pielgrzymka była do kraju 
zwanego...

9. Papież chorował na chorobę o nazwie...
10. W 2011 roku odbyła się jego...
11. Matka Teresa z...

12. Ulubione ciastka papieża.
13. Miejsce urodzenia naszego patrona.

14. Karol Wojtyła zmarł 2...
15. Ulubiony klub piłkarski Karola Wojtyły.
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