
Gabriela Niesłuchowska: Proszę nam coś powiedzieć o sobie.
Pan Adam Milewski:  Od 10 lat jestem pracownikiem Urzędu Gminy w Karniewie. Pracuję na stanowisku
zastępcy kierownika Referatu Rozwoju i Infrastruktury. Jestem absolwentem studiów magisterskich na wydziale
administracji i studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Obrony Narodowejw
Warszawie. Na terenie Gminy Karniewo mieszkam od urodzenia. Mam żonę i córeczkę. Moje motto brzmi: „Żyj
jakbyś miał umrzeć jutro, ale marz, jakbyś miał żyć wiecznie”.
G.Niesłuchowska: W jaki sposób zaopatrują się mieszkańcy gminy w wodę?
P. A. Milewski: W 97% ze zbiorowego systemu wodociągu gminnego. Pozostałe 3% mieszkańców czerpie wodę
z własnych studni.
G.Niesłuchowska:  Jakie  jest  zużycie  wody  na  jednego  mieszkańca  naszej  gminy  i  jak  to  wygląda  na
przestrzeni lat?
P. A. Milewski: Zużycie wody na jednego mieszkańca naszej gminy z roku na rok się zwiększa. Roczne zużycie
wody w roku 2015 wyniosło 247.416m3 na całą gminę. Na jednego mieszkańca naszej gminy rocznie przypada
średnio 45m3 wody,  czyli dziennie 125 litrów.
G.Niesłuchowska:  Czy w związku z zaistniałą suszą w poprzednim roku wystarczyło wody dla mieszkańców
gminy z wodociągów?
P. A. Milewski: W ubiegłym roku, w związku z suszą, latem odnotowaliśmy w godz. 17:00 – 21:00 braki wody
w następujących miejscowościach:  Zakrzewo,  Zaręby,  Chełchy Kmiece,  Romanowo, Baraniec.  Aby uniknąć
takiej sytuacji w 2017 roku planowana jest  budowa zbiorników wyrównawczych wody w Szlasach-Złotkach.
G.Niesłuchowska: Które z codziennych czynności pochłaniają, według Pana, największą ilość wody?
P. A. Milewski:  Moim zdaniem największa ilość wody jest zużywana do kąpieli. Według obliczeń ekspertów
kran odkręcony przez pięć minut to 50 litrów wody, a na kąpiel w wannie trzeba 115-150 litrów. Korzystanie z
prysznica pozwala zmniejszyć tę wartość nawet o 25 proc. Inne czynności, przez które zużywamy najwięcej
wody, to mycie naczyńi pranie. W dużym stopniu wynika to z ręcznego sposobu mycia. Dużą ilość wody pochła-
niają też urządzenia sanitarne. Jedna osoba w ciągu dnia zużywa na tę czynność 15-30 litrów. 
G.Niesłuchowska: Czy zauważył Pan zmiany w świadomości społeczeństwa lokalnego dotyczące zużycia wody
i jej oszczędzaniu?
P. A. Milewski:  Obserwując wzrost zużycia wody, należy z przykrością stwierdzić, że ludzie nie oszczędzają
wody.
G.Niesłuchowska:  Co my, uczniowie PG im.  Jana Pawła II w Karniewie powinniśmy wiedzieć o ściekach
naszej gminy (np.  o rodzajach  zanieczyszczeń )?
P.  A.  Milewski:  Ścieki  odbierane  i  dowożone  do  Gminnej  Oczyszczani  Ścieków  są  zanieczyszczone
biologicznymi i chemicznymi zanieczyszczeniami, a także bakteriami grupy coli.
G.Niesłuchowska: Kiedy została zbudowana  oczyszczalnia ścieków i jakie metody oczyszczania ścieków się w
stosuje niej?
P.  A.  Milewski:  Gminna  Oczyszczalnia  Ścieków  w  Karniewie  zbudowana  została
w 1994 roku. Jest to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. Przepustowość  wynosi 240 m3 na dobę. 
G.Niesłuchowska:  Jakie  normy  powinny  mieć  woda  po  oczyszczeniu,  by  z  powrotem  wprowadzić  ją  do
obiegu?
P. A. Milewski: Dozwolone ładunki zanieczyszczeń wynikające miedzy innymi z pozwolenia wodnoprawnego
są następujące:
 BZT5 = 40 mg O2 / dm3

 ChZT = 150 mg O2/dm3

 zawiesina ogólna = 50 mg/dm3

W/w normy powinna mieć woda, aby można było ją wprowadzić do rzeki.
G.Niesłuchowska: Proszę szczerze powiedzieć, czy Pan coś wie o mieszkańcach, którzy wywożą ścieki na pole
lub usuwają je do rowów?
P. A. Milewski: Dochodzą do mnie informacje o ściekach wywożonych na pole lub wylewanych do rowów. Jest

 Rozmowa z Panem
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„Zużycie wody na jednego mieszkańca 
naszej gminy z roku na rok się zwiększa.”



to  przykre  zjawisko,  któremu  Urząd  Gminy  Karniewo  próbuje  zaradzić  poprzez  budowę  przydomowych
oczyszczalni  ścieków.  W latach  2014-2015 zostało  wybudowanych  102 oczyszczalnie,  a  obecnie  w trakcie
projektowania  jest  kolejnych  65  przydomowych  oczyszczalni.  Również  przepisy  unijne  sprzyjają  walce
z wywożeniem ścieków na pola. Rolnicy muszą udokumentować sposoby gospodarowania ściekami. 
G.Niesłuchowska:  Czy  w  naszej  gminie  są  oczyszczalnie  przydomowe.  Jeżeli  tak,  to  jakie  korzyści  dają
społeczności lokalnej ?
P. A. Milewski: Gmina Karniewo 23 czerwca 2015 roku zakończyła budowę 102 przydomowych oczyszczalni
ścieków. Przedsięwzięcie realizowano w ramach projektu  „Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warto podkreślić, iż przydomowe oczyszczalnie
ścieków  nie degradują gleby ani wód gruntowych. O komforcie korzystania z nich decyduje przede wszystkim
częstotliwość,  z  jaką  opróżnia  się  zbiornik  z  osadów.  Przydomowa  oczyszczalnia  ścieków  jest  również
bezpieczna w użytkowaniu.  Ścieki  są w niej  oczyszczane na bieżąco,  nie ma więc ryzyka zanieczyszczenia
gruntu i wód, przechowywanymi długo w zbiorniku ściekami. 
G.Niesłuchowska: Jakie są plany w związku z kanalizacją? Co na to władze lokalne?
P. A. Milewski:  9 grudnia  2015r.  w  Urzędzie  Miejskim w  Makowie Mazowieckim został podpisany list
intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej
prowadzonej przez teren naszej gminy i Makowa Mazowieckiego. Pierwszy etap inwestycji będzie obejmować
budowę nowej  sieci  tłocznej  na  terenie  Makowa i  skanalizowanie  Słoniaw z  bezpośrednim przyłączem do
oczyszczalni  w  Makowie  Mazowieckim.  Drugim  etapem  inwestycji  będzie  budowa  kanalizacji
w  miejscowościach:  Karniewo,  Malechy,  Byszewo,  Ośnica,  Żabin  Karniewski.  Celem projektu  jest  przede
wszystkim  poprawa  jakości  środowiska  naturalnego,  stworzenie  warunków  do  rozwoju  gospodarczego
bezpiecznego  dla  przyrody,  a  także  uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  i  podniesienie  standardu  życia
mieszkańców gminy. Jest to inwestycja wieloletnia opiewająca na łączną kwotę około 10.000.000 zł. Obecnie
sporządzana jest dokumentacji projektowo-kosztorysowa dla zadania pt. „Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Karniewo i Miasta Maków Mazowiecki”.

Gabriela Niesłuchowka kl. Ib

26  lutego  2016r. o  godzinie  na  górnym  holu   naszego  gimnazjum  rozpoczął  się  seans  filmowy.
Organizatorem tego wieczoru był Samorząd Uczniowski. Uczestniczyło w nim około trzydziestu osób. Film,
który obejrzeliśmy, nosił tytuł ,,W pogoni za szczęściem” w reżyserii Gabrliele Muccinio. W piątkowy wieczór
można było kupić  popcorn,  tak,  jak w prawdziwym kinie.  Należy dodać,że  gimnazjaliści  własnoręcznie  go
przygotowali.

Warto wspomnieć o fabule filmu. Jest oparta na faktach z życia Chrisa Gardnera, człowieka inteligentnego
i  utalentowanego,  który  zarabia  na  życie,  sprzedając  wyposażenie  medyczne.  Chris  zostaje  maklerem
giełdowym, pokonując dobrze wykształconych w tym kierunku ludzi. Wraz z pięcioletnim synkiem tuła się po
schroniskach, ale Chris radzi sobie z tymi trudnościami, dążąc do lepszego życia, także do szczęścia.

Wieczór kinowy to dobry sposób na miłe spędzenie czasu po tygodniu nauki. Bardzo dobrze się bawiliśmy.
Dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy zajęli się organizacją.

Małgorzata Kowalska
Katarzyna Lewandowska Ia

 

OGŁOSZENIE
Samorząd Uczniowski wraz z redakcją szkolnej gazety ,,Żak” zachęca do zbierania plastikowych korków.

W ten sposób będziemy wspierać fundację ,,Żoliborskie Stowarzyszenie Dom - Rodzina - człowiek”. Karton,
w który można wrzucać korki, znajduje się na przeciwko świetlicy szkolnej. Dziękujemy za wsparcie!

Samorząd Uczniowski i redakcja gazety ,,Żak”

WYNIKI ANKIETY
Jak  wiadomo  pięciu  osobom  z  naszej  szkoły  przyznano  stypendium  z  ,,Mazowieckiego  programu

stypendialnego  dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  -  najlepsza  inwestycja  w  człowieka''.  Ja  również
znalazłam się  wśród  tego  zacnego  grona.  Każda  z  nas  musi  wykonać  projekt.  Temat  mojej  pracy  brzmi:
,,Chrońmy naturalne  środowisko''.  Jedno z  moich  zadań to  przeprowadzenie  ankiety w klasach  pierwszej.  
Oto wyniki:

Anonimowa ankieta pt.
 ,,ENERGIA-OSZCZĘDZAMY I ZMIENIAMY ŻRÓDŁA''



dla uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Karniewie 

1. Płeć:

a) kobieta

b) mężczyzna

2. Czy w Twoim domu oszczędza się energię?

a) tak 

b) nie

3. Czy gasisz światło, wychodząc z pokoju?

a) tak

b) nie

4. Czy podczas odrabiania lekcji masz wyłączone środki audiowizualne (radio, komputer, telewizor)

a) tak

b) nie

5. Czy urządzenia typu pralka, zmywarka w Twoim domu mają program energooszczędny?

a) tak

b) nie

6. Jak myślisz, na co zużywa się najwięcej energii w gospodarstwach domowych?

a) na oświetlenie

b) na ogrzanie pomieszczeń

c) na korzystaniu z urządzeń elektrycznych

7. Co według Ciebie generuje największe straty ciepła w budynku jednorodzinnym?

a) wentylacja

b) ściany

c) dach

8.   Jaką największą korzyść daje Ci oszczędzanie energii?

a) oszczędzenie pieniędzy

b) ochrona środowiska

c) troska o nasze zdrowie i przeszłych pokoleń

9.   Wymień znane Ci źródła energii odnawialnej.

40  ankietowanych odpowiedziało na pytania dotyczące oszczędzania energii. Celem pracy było ukazanie
świadomości i czynności, które dotyczą oszczędzania energii. 

W ankiecie wzięło udział dwudziestu  mężczyzn i  dwadzieścia kobiet.  Drugie   pytanie brzmiało:  Czy
w domach oszczędza się energię? 29 osób twierdzi, że tak, ale 11 zaprzecza. Gaszenie światła, gdy wychodzimy
z pokoju, to banalna czynność. To dzięki niej możemy naprawdę zaoszczędzić,wiec róbmy to. Na szczęście 35
ankietowanych gasi światło, a tylko pięciu uczniów przyznało się, że tego nie robi. 

Czwarty  podpunkt  wymagał  szczerości  i  myślę,  że  takie  odpowiedzi  uzyskałam,  ponieważ  24
gimnazjalistów  ma  włączone  środki  audiowizualne  przy  odrabianiu  lekcji
a pozostałych szesnastu ma wyłączone. Nasza wiedza na temat energii i jej oszczędzania jest coraz większa.
Coraz częściej kupujemy  urządzenia o klasie energetycznej. A+ albo A++. Staramy się też wybierać żarówki
energooszczędne  czy  pralki,  które  mają  programy  energooszczędne.  Wynik  kolejnego  pytania  nas  o  tym
przekonuję, bo 30 osób mówi ,że ma w domu pralki i zmywarki z programem energooszczędnym, zaledwie
urządzenia 10 ankietowanych nie posiadają takiego programu. 

Szóste pytanie dotyczy już świadomości uczniów. Zapytałam kolegów i koleżanki: jak myślą, na co zużywa
się  najwięcej  energii  w gospodarstwach domowych? Najrzadziej  zaznaczano odpowiedź b,  bo tylko 9 razy.
Chociaż  właśnie  najwięcej  energii  zużywa  się  na  ogrzewanie  pomieszczeń(ok  72%).Najczęściej  (19  razy)
zaznaczano odpowiedź „c”, czyli na korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Odpowiedź „a” wybrano 12 razy,
choć zużywamy zaledwie ok 2% energii na oświetlenie. Zapewne bardzo dziwi nas, że aż tyle energii zużywamy
na ogrzewaniu pomieszczeń .Ciepło ,,ucieka'' przez dach albo okna. 

A co generuje największe straty w domu jednorodzinnym? To moje kolejne pytanie. Odpowiedzi były trzy:
a) wentylacja, która uzyskała 11 zakreśleń, choć ona jest właściwą odpowiedzią, b) ściany ,które wybrało 13
osób ,c) dach, który dostał największą liczbę ,,głosów''(16). 

Chciałam również dowiedzieć się,  jakie korzyści,  według ankietowanych, daje oszczędzanie energii.  24



uczniów  twierdzi,  że  to  oszczędzanie  pieniędzy.  Większość,  bo  27  gimnazjalistów  uważa,  że  to  ochrona
środowiska, a troskę o nasze zdrowie i pokoleń zaznaczyło 17 osób. W ostatnim podpunkcie należało wypisać
źródła energii odnawialnej. 19 uczniów podało panele słoneczne, 15gimnazjalistów wiatraki, a 15 wymieniło
wodę .

Cieszę się ogromnie, że uczniowie klas pierwszych oszczędzają energię, bo to korzyść i dla Ziemi i dla
,,kieszeni.'' Zachęcam do oszczędzania.

Gabrysia z Ib

Płynie Wisła, płynie...
18 II 2016r. uczniowie pracujący w kole geograficznym, pod opieką pani Małgorzaty Żychowskiej oraz

pani  Agaty  Pastewki  wybrali  się  na  wycieczkę  do  Warszawy.  Oprócz  celów  edukacyjnych,  jakimi  było
odwiedzenie Uniwersytetu Warszawskiego i wykład na uczelni, czekały też na nas zakupy w Złotych Tarasach,
film oraz obowiązkowy McDonald.

W  stolicy  naszego  pięknego  kraju  zawitaliśmy  już
o  godzinie  9.30,  po  czym  udaliśmy  się  do  galerii  na  małe  zakupowe  szaleństwo.
Mieliśmy blisko godzinę na odwiedzenie wszystkich sklepów znajdujących się na terenie
Złotych Tarasów, ale dla młodych gimnazjalistów nie ma rzeczy nie możliwych, i w tak
krótkim czasie każdy znalazł dla siebie jakiś stylowy fatałaszek. 

Nasze dzielne opiekunki szybko odszukały nas w galerii i zabrały do warszawskiej
Kinoteki. Byliśmy zachwyceni samym Pałacem Kultury i Nauki oraz wystrojem wnętrza
kina, a film tylko ukoronował to wspaniałe popołudnie. ,,Ojcowie i córki” to piękna i
wzruszająca produkcja, która  uczy miłości i zrozumienia w rodzinie. Mówi, jak ważne
jest to, aby wspierać się i cieszyć z każdego wspólnie spędzonego dnia. 

Teraz  już  prosto  na  UW!  Jak
prawdziwi  studenci  przekroczyliśmy  bramę  uczelni
i  po  krótkim  zwiedzaniu  mogliśmy  już  wejść  do  budynku,
z  dumnie  wiszącą  tabliczką:  ,,Wydział  geografii  i  studiów
regionalnych”. 

Ku  naszemu  zdziwieniu  wykład  okazał  się  być  bardzo
interesujący (wnioskuję to z tego, że nikt nie przysypiał podczas
wypowiedzi  pani  profesor).  Ciekawe  zdjęcia,  punkty  widzenia,
pytania i zagadnienia dotyczące królowej polskich rzek, sprawiły,
że te 1,5 godziny wykładu przeleciało w mgnieniu oka. Fajnie, że
choć przez chwilę każdy mógł się poczuć jak prawdziwi student.

Ach... a teraz to, co każdy z nas lubi najbardziej- McDonald! Niestety, to co dobre, szybko się kończy, tak
było i tym razem, krótka chwila i już byliśmy przed szkołą. 

Wspaniała  wycieczka!  Myślę,  że  nie  ma  osoby,  która  by się  ze  mną  nie  zgodziła.  Podczas  zakupów
spotkaliśmy też znanego z serialu ,,M jak miłość” Mikołaja Roznerskiego (ogromny plus dla naszej wycieczki).
I jak tu można nie lubić chodzić do szkoły, gdy czekają na nas takie przygody?

Paulina Kacprzycka

„Trzy dni” cz. V
Minęło sześć miesięcy ciężkiej pracy za granicą...Wreszcie przyszedł czas na dwutygodniowy odpoczynek.

Postanowiłem, że najpierw spędzę „turystycznie” czas w Tokio, a potem wybiorę się w podróż po wybranych
miejscowościach w Japonii. 

Pierwszym punktem w stolicy była  świątynia  Sensō-ji.  Jest
najczęściej odwiedzaną przez turystów świątynią w Tokio. Stanowi
też  sztandarowy  przykład  japońskiej  buddyjskiej  architektury
sakralnej.  Chociaż  jest  to  najstarsza  świątynia  w  Tokio,  lśni  od
odświeżanej  czerwonej  farby.  Świątynia  jest  czerwono-czarno-
złota,  ma  stromy  dach,  obok  niej  stoi   pięciopiętrowa  pagoda,
w środku palą się kadzidła, szemrze fontanna i dzwonią dzwonki.
W dwóch wspaniałych bramach prowadzących do wewnętrznego
dziedzińca  wiszą  przeogromne  papierowe  lampiony.  Świątynia
naprawdę robi wrażenie, bogactwem i tłumem, który ją odwiedza.



Warto wspomnieć,że większość Japończyków wyznaje buddyzm. 
Zmęczony  dużą  ilością  turystów  w  Sensō-ji,  postanowiłem  udać  się  do  miejsca,  gdzie  z  pewnością

odpocznę. W związku z tym, wybrałem się do Ogrodu Botanicznego Jindai. Park jest podzielony na ponad 30
części,  z  których każda ma do zaoferowania  rośliny innego typu.  Wszystkie rośliny opatrzone są tablicami
informującymi zwiedzających o ich pochodzeniu i charakterystyce. Do poszczególnych stref parku należą: ogród
różany, ogród śliwkowy, szklarnia, ogród wodny. Ze względu na nadchodzący lunch, na początku poszedłem do
ogrodu różanego,  gdyż  w pobliżu znajdowała  się  restauracja.  Po spożytym posiłku,  rozpocząłem spacer  po
rozarium.  Potem odwiedziłem pozostałe  miejsca  w ogrodzie.  Najbardziej  zainteresował  mnie  ogród wodny,
gdzie są hodowane hydrofity, czyli rośliny wodnopączkowe. Kiedy tam byłem, przewodnik opowiadał grupie
turystów
o rosnących tam roślinach. Dowiedziałem się,że hydrofity charakteryzują się dość słabo rozwiniętym systemem
korzeniowym,  a  u  niektórych  w  ogóle  go  brak.  Odznaczają  się  bardzo  słabym  wykształceniem  tkanek
przewodzących,  nie  posiadają  kutykuli  i  aparatów  szparkowych  (z  wyjątkiem  organów  lub  części  roślin
wystających ponad powierzchnię wody). 

Na spacerze po ogrodzie botanicznym i zwiedzaniu świątyni  zakończyłem dzisiejsze zwiedzanie Tokio.
W parku zaobserwowałem,  że pracujący tam ogrodnicy bardzo przykładają  się  do swojej  pracy.  Wynika to
z powszechnego w kulturze japońskiej  szacunku do pracy.  Japończycy słyną z lojalności  i  przywiązania do
miejsca,  w którym są zatrudnieniu. Słyną z doskonałej organizacji  pracy,  która przekłada się na jej wysoką
wydajność. Dlatego mówi się, iż są oni ogromnym kapitałem dla państwa, przyczyniając się do jego rozwoju. 

Malco

Jak pokonać nieśmiałość? 
Coś dla osób bojących się towarzystwa... 

Zwalczenie nieśmiałości  wymaga wiele cierpliwości  i  chęci,  jednak warto! Według najnowszych badań
psychologicznych aż 60 proc. dorosłych Polaków uważa się za osoby nieśmiałe. A do tego co roku wskaźnik
osób  cierpiących  na  wewnętrzny  lęk  przed  towarzystwem  codziennie  roście  o  około.  1%.  Niestety  tylko
niektórzy usiłują zwalczyć nieśmiałość. Reszta ukrywa się w samotności bojąc przyznać się do swoich lęków.
Jeśli też tak masz, pora to zmienić! Tylko jak? O tym właśnie opowiem. 

Po pierwsze i najważniejsze! 
Musisz nastawić się na swój cel.  Uzmysłowić sobie, na co tak naprawdę cierpisz. Zrozumieć, że jesteś

nieśmiały i chcieć to zmienić. Początkiem wszystkiego jest pozytywne myślenie. Zwalczanie nieśmiałości, jak
i wszystko inne to trudny proces. Nie zniechęcaj się na samym starcie. Ciężka praca się opłaci. A teraz mam dla
was kilka wskazówek, co trzeba zrobić, aby otworzyć się na większe towarzystwo. 

1. Bardzo precyzyjna diagnoza.
Przecież to nie tak, że zawsze chowasz głowę w piasek i boisz się jakkolwiek odezwać. Może w niektórych
sytuacjach potrafisz się zachować? Bywa tak, że osoby nieśmiałe w wąskim gronie przyjaciół zachowują się
całkiem swobodnie, zaś gdy muszą przemówić przed większą ilością, dopiero pojawia się prawdziwy strach
i stres. Nie możesz wrzucić siebie do szufladki „jestem nieśmiała/nieśmiały”. Staraj się zaobserwować, kiedy
czujesz się najbardziej niekomfortowo i próbuj się zmierzać z takimi sytuacjami jak najczęściej. 

2. Plan tygodniowy? Czemu nie? 
Nigdy nie zakładaj,  że gdy pójdziesz na jedną imprezę,  nagle staniesz się duszą towarzystwa.  To nierealne
marzenie! A gdy spróbujesz i  się zawiedziesz twoja nieśmiałość jeszcze może się pogłębić. A nie chodzi ci
przecież o zwiększenie twojego problemu. Działaj metodą małych kroczków, ale rób ich coraz więcej i więcej.
Jeśli naprawdę bardzo się boisz, na początku wyznacz sobie, że każdego dnia przez tydzień zaczepisz chociaż
pięć osób ze szkoły. Niewinne pytanie o to, która jest godzina lub – w przypadku osób z klasy – co jest zadane
do domu, powinno cię nieco ośmielić. 

3. Aktorstwo pomaga ;) 
Absolutnie nie każę zakładać ci masek! Po co ukrywać, kim naprawdę jesteś? Spróbuj tylko wykrzesać z siebie
choć trochę wyobraźni i zabawić się w osobę otwartą i przebojową. Skup się, jakie cechy powinna posiadać ta
osoba i wczuj się w rolę, jednocześnie nie tracąc z nich swojego „ja”. Tylko pamiętaj, że to aktorstwo w twoim
przypadku  nie  jest  tylko  „na  scenie”.  Nie  możesz  być  zabawna  i  towarzyska  tylko  w  autobusie,
a w szkole znowu próbujesz wtapiać się w tło. 

4. Bądź zdecydowana/zdecydowany!
Osoba nieśmiała ma tendencję do myślenia, że wszyscy na nią patrzą i przejmują się akurat jej osobą. Przecież
nie jesteś pępkiem świata! Takie myśli podsycają tylko twój strach. Zrozum, że nie każdy zwraca na ciebie non



stop  uwagę.  Dodatkowo  nie  wmawiaj  sobie,  że  wszystko  jest  twoją  winą.  Nie  wyolbrzymiaj  też  swoich
problemów. Nie dołuj się tym, że jedna osoba cię nie lubi. Każdy ma małych lub większych nieprzyjaciół – to
nie jest apokalipsa. A poza tym może w rzeczywistości zachował się nieprzyjemnie tylko dlatego, że akurat
bolała go głowa? Wszystko postaraj się zobaczyć w jaśniejszych barwach, a wtedy podbudujesz swoją pewność
siebie. 

5. Odwracaj uwagę. 
Gdy znajdujesz się w grupie nieznanych osób nie myśl obsesyjnie o tym, że się skompromitujesz, mówiąc

lub robiąc coś niestosownego. Jeśli będziesz zachowywać się nienaturalnie, jeszcze bardziej będziesz zwracał na
siebie  uwagę  i  zmusisz  rozmówców  do  analizowania  wszystkiego,  co  robisz.  Nie  lepiej  powiedzieć,  że
dziewczyna  przechodząca obok miała  niezwykle  ładne kolczyki  albo danie,  które  właśnie  jecie  jest  bardzo
dobre? Zobaczysz, że zręcznie unikając tematów, w których źle się czujesz, staniesz się o wiele bardziej otwarty.

6. Zadbaj o siebie. 
Jeśli masz poważne kompleksy na punkcie swojej urody, zrób coś, aby poczuć się atrakcyjniejszą osobą.

Pójdź  do  fryzjera,  manikiurzystki  lub  kup  ubranie,  które  bardzo  ci  się  podoba.  Gdy  będziesz  czuć  się
komfortowa i piękniej, przestaniesz się chować. Twoje dobre samopoczucie zapunktuje. Jeśli zaś czujesz się w
tyle z nowościami, spróbuj poczytać o tym. Nie musisz przecież od razu być wszechstronnie doinformowana!
Ale jeśli będziesz choć trochę orientowała się w temacie, z pewnością poznasz o wiele więcej osób i być może
zaimponujesz swoją wiedzą. 

7. Tylko spokojnie!
Ile to razy, ktoś powtarza ci „wdech i wydech” - to bardzo dobra technika! Gdy jesteś w niekomfortowym

towarzystwie, twoje ciało dosłownie wariuje: serce szybciej ci  bije,  ręce drżą, pocisz się oraz możesz zaraz
zemdleć. Z pewnością nie działa to korzystnie przy poznawaniu innych osób. Spróbuj w tamtym momencie się
rozluźnić. Myśl o innych rzeczach... przyjemnych rzeczach, które sprawiają, że się relaksujesz. Oddychaj też
spokojnie i przestań obsesyjnie myśleć o tym, że właśnie się ośmieszasz! To nieprawda. Przecież tyle osób tak
reaguje w czasie rozmowy. 

8. Optymistyczne nastawianie. 
Już  mówiłam,  że  bycie  optymistą/optymistką  bardzo  pomaga.  Znajdź  sobie  cel

i  myśl  o  tęczy!  Dąż  do  niego  ciągle,  będąc  wesołym.  Musisz  uwierzyć  w  swoje  siły
i wiedzieć, że to, co robisz, ma sens. Nie możesz zasłaniać się swoją nieśmiałością „Nie pójdę do sklepu, bo się
wstydzę.” - w takiej sytuacji pomyśl, jaką korzyść przyniesie ci zdecydowanie się jednak na ten krok „W sklepie
jest ta sukienka, którą zawsze chciałaś mięć i to na przecenie!” Wtedy  zaczyna działaś twoja wyobraźnia, która
popycha cię do działania. Podawanie sobie powodów do przełamania nieśmiałości, to kolejny krok by otworzyć
się na ludzi.

9. Nie działaj spontanicznie.
Do odważnych świat należy – to hasło wyznaje bardzo wiele osób. Jednak ty nie powinnaś/powinieneś „iść

na żywioł”. Na przykład, gdy czeka cię poważne wystąpienie przed dużą publicznością, nie licz na szczęście, że
nagle przestaniesz się bać. To tak nie działa. Spróbuj się wtedy przygotować. Na przykład zrób sobie notatki
i poćwicz czytanie swojej przemowy chociażby przed lustrem, chociaż lepszym rozwiązaniem będzie czytanie
przed kimś z rodziny – w ten sposób uodpornisz się na spojrzenia innych.

10.Myśl o sobie dobrze!
Bądź swoim „rodzicem”...  Tak,  brzmi  źle.  Ale stań się wymarzonym dla siebie rodzicem – tym,  który

chwali i nagradza swoje dziecko oraz dostrzega w nim same zalety. Ty również musisz uświadomić sobie, co jest
w tobie interesujące i dobrze. W ten sposób poznasz swoją wartość. Dzięki temu nie będziesz się dołować. Nie
myśl, że jesteś głupia gdy nie zrozumiesz jednego zadania z matematyki. Lepiej zastąp to argumentem „Zawsze
mogę nadrobić to na kole z matematyki, ale za to dostałam dzisiaj rewelacyjną ocenę z geografii”. Pamiętaj
tylko,  żeby nie zatracić się w prawieniu sobie  pochwał.  Nie  chodzi  przecież  być stał/stała się  próżny,  lecz
otwarty. 

Życzę powodzenia! 
Optymistka 

Miłość w gimnazjum
Przyspieszone bicie serca, słynne „motyle w brzuchu”, brak apetytu, euforia na przemian ze smutkiem – tak

objawia się stan zakochania.



Jak wiemy gimnazjum to nie tylko nowa szkoła, nauczyciele, przyjaciele. To także czas, gdy poznajemy
takie osoby, obok których nie możemy przejść obojętnie. Gimnazjum to czas pierwszych związków, miłości
i sercowych rozterek. Więc jak sobie z tym poradzić?

Nadchodzi taki czas, kiedy nagle ktoś zaczyna się nam podobać. Zapewne chcemy na siebie zwrócić uwagę
tej osoby, zyskać jej zainteresowanie. Jednocześnie obawiamy się, że możemy się narzucać i wtedy zaczynają się
problemy. Nie wiemy, co zrobić, jesteśmy bezradni. 

Większość doradza : „Pogadaj z nim.”. Ale to nie jest takie proste, jak się wydaje. Boimy się, że ktoś nas
wyśmieje, zacznie robić sobie żarty. Wybieramy najgorsze scenariusze. I oczywiście mamy do tego prawo, bo
tak się objawia miłość. 

ŻYCIOWA PORADA

To,  że  ktoś,  kto nam się podoba,  słucha metalu,  dobrze czuje się w takich „mroźnych klimatach”,  nie
oznacza,  że  mamy się  do  tego kogoś upodobnić.  Oczywiście,  to  że  mamy wspólne  tematy do rozmów,  to
ogromny plus, ale nie zmieniajmy się aż tak! Po prostu bądźmy sobą!

OSTERN
      Die  Tage der Karwoche erinnern uns an das Leiden und Sterben Christi.  Am Gründonnerstag
verstummen die  Kirchenglocken  zum Zeichen  der Trauer.  Am Karfreitag,  der still  wie  ein  Grab ist,
versammeln sich die Gläubigen vor dem Heiligen Grab. Am Ostersamstag werden die Speisen geweiht, die
in den Körbchen in die Kirche mitgebracht werden. Die geweihten Speisen kommen beim Osterfrühstück
auf den Tisch.

 Słownictwo
 die Karwoche – Wielki Tydzień
der Gründonnerstag – Wielki Czwartek
der Karfreitag – Wielki Piątek
der Karsamstag – Wielka Sobota (też Ostersamstag)
der Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna
der Ostermontag – Poniedziałek Wielkanocny
das Osterei – jajko wielkanocne (l. mn. die Ostereier) 
die Eier bemalen – malować jajka
mit Eiern beschenken – obdarowywać jajkami
verstecken – chować
schmücken – ozdabiać
das Osterwasser – woda wielkanocna
das Osterlamm – baranek wielkanocny
der Osterhase – zając wielkanocny
der Osterkuchen – ciasto wielkanocne
der Osterstrauß – bukiet wielkanocny
die Speisen weihen – poświęcić potrawy
geweihtes Ostermahl – święconka
das Küken – kurczątko 
der Osterbrauch – obrzęd, obyczaj wielkanocny



Chrzest Polski
W Wielkopolsce Mieszko I zanurzył się w wodach chrztu dających dostęp nie tylko do rodziny królestwa

nie z tej ziemi, ale i do rodziny narodów zachodniej kultury. O decyzji Mieszka I nie sposób powiedzieć inaczej.
To była najważniejsza decyzja w historii kraju. Nadanie kierunku. Wszczepienie gałązki w pień chrześcijańskiej
Europy.

Sam chrzest Mieszka odbył się w jednym z baptysteriów Wielkopolski. Mamy pewność, że odbyło się to
w granicach Civitas Schinesghe  („państwa gnieźnieńskiego”),  czyli  w przestrzeni historycznej Wielkopolski.
Najbardziej prawdopodobne jest baptysterium na Ostrowie Lednickim. Dlaczego? Ze względu na rozmach prac,
jakie tu przeprowadzono. 

A skąd  wzięła  się  data  14  kwietnia  966  roku?  Wskazuje  na  nią  liturgia.  Tablice  paschalne  ukazują
jednoznacznie, że była to Wielka Sobota, dzień, w którym chrzczono katechumenów. Jest to więc symboliczna
data chrztu dworu Mieszka I, a jednocześnie chrztu Polski. Można brać również pod uwagę uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, ale najbardziej prawdopodobną datą jest Wielka Sobota. 

Nie sposób uciec od pytań, w jakim miejscu znajdowalibyśmy się dziś, gdyby nie książę Polan nie związał
się z Rzymem i kulturą śródziemnomorską. Choć był to czas sprzed schizmy, podział na chrześcijański Wschód
i Zachód był już wyraźny. Przyjęcie wspólnej religii osłabiło wpływy pogańskich kapłanów podbitych plemion
i sprzyjało umocnieniu władzy księcia, a sam Mieszko I wszedł do grona równych sobie rangą panujących i był
przez nich traktowany jak równorzędny partner. 

Po  roku  966  zmieniło  się  wszystko:  zwyczaje,  obyczaje,  kultura,  nauka,  polityka,  ludzie,  naród,
społeczeństwo, Kościół.

Przyczyny decyzji Mieszka o chrzcie
Wiele domniemanych przyczyn chrztu Polski, o których pisali w XX wieku niektórzy historycy, publicyści

czy pisarze, wprowadzono do nauki i literatury sztucznie, bez najmniejszej podstawy źródłowej. Nie opierają się
na żadnych przekazach średniowiecznych domniemania, że Mieszko chciał wprowadzić jednolitą religię jako
czynnik  państwowotwórczy,  czy  też,  że  jego  zamiarem było  wejście  w  równorzędne  stosunki  z  władcami
chrześcijańskimi Europy. Z opowiadań Widukinda, Thietmara, Galla i innych źródeł wynika jednoznacznie, że
chrzest Mieszka był wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z chrześcijańskim dworem czeskim.

Nie  jest  jasne,  czy warunkiem przymierza  polańsko-czeskiego,  potwierdzonego  małżeństwem Mieszka
z Dobrawą, był chrzest, czy też decyzja o chrzcie zapadła później, w wyniku bliskich związków politycznych,
już podczas trwania sojuszu. W obu tych ewentualnych przypadkach, jak wykazali w swoich pracach Henryk
Łowmiański
i Gerard Labuda, bezpośrednią i najważniejszą rolę w podjęciu decyzji o chrzcie odegrała Dobrawa. Sama zaś
decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa była osobistym wyborem Mieszka.

Skutki religijne
Chrzest Mieszka I zapoczątkował proces chrystianizacji, który w następnych latach czynił duże postępy

i doprowadził  do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii  chrześcijańskiej w obrządku
rzymskim. Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał
do współczesności.

W  wyniku  chrztu  księcia  na  obszarze  państwa  Polan  powstał  klasyczny  Kościół  monarszy.  Władca
utrzymywał rodzące się struktury kościelne, sprawował opiekę nad misją chrystianizacyjną i budował świątynie.
Ustalony wówczas kształt Kościoła okazał się stosunkowo trwały. Pojawiły się zalążki kultury chrześcijańskiej,
po której  pozostało, odkrywane współcześnie przez archeologów, sakralne budownictwo murowane. Kościół
chrześcijański stworzył z rodzącym się państwem układ symbiotyczny, w którym ten drugi człon potrzebował
pierwszego  zapewne  z  pobudek  ideowych,  prestiżowych,  a  może  i  politycznych,  natomiast  pierwszy  bez
drugiego –w warunkach X wieku – nie mógłby sprawnie funkcjonować. Ukształtowana w tym okresie przewaga
władzy państwowej nad instytucjami kościelnymi przetrwała –z większym lub mniejszym nasileniem – przez
następne stulecia, aż do upadku I Rzeczypospolitej.

Znacząca zmiana, która dokonała się w wyniku chrystianizacji Polan w X wieku – jak wykazał w swoich
pracach Henryk Łowmiański – wynikała z funkcji eschatologicznej nowej religii. W wierzeniach pogańskich
Słowian moralność członków grupy społecznej pozostawała pod kontrolą tejże grupy oraz jej organów, dlatego
też nie funkcjonowały wśród Polan zasady zachowań nakazane przez religię. Wprowadzenie chrześcijaństwa
spowodowało rewizję pojęć etycznych, stopniowe unormowanie zachowań według wskazań nowej religii oraz
poddanie tychże zachowań kontroli organów kościelnych. Przekazy średniowieczne wiążą chrystianizację przede
wszystkim  z  wdrożeniem  nawracanych  w  prawdy  religijne  związane  z  przekonaniem  o  losie,  jaki  czeka
człowieka  po  śmierci.  Przed  neofitami  roztaczano  w  pierwszej  kolejności  obraz  przyszłego  życia  w  raju,
związanego z zasługami moralnymi w życiu doczesnym. Życie w raju przedstawiano jako dostępnego dla tych,



którzy przestrzegają zasad postępowania nauczanych przez Kościół. W ten sposób chrzest zapoczątkował proces
skutecznej delaicyzacji moralności, związany z chrześcijańską koncepcją eschatologiczną.

Skutki polityczne i kulturowe
Chrzest  księcia  nie  był  jedynie  wydarzeniem religijnym,  włączył  bowiem rodzące się  państwo polskie

w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces
przejmowania  zachodnich  wzorców  politycznych  i  kulturowych  –  struktury  politycznej  i  administracyjnej
państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. Proces ten trwał wiele lat, a
w konsekwencji doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców zachodnich.

M. Wiśniewska

POKONAJ STRES!
PORADNIK PRZEDEGZAMINACYJNY

Metody powtórek
Nieważne,  czy  uczysz się  do  egzaminu pisemnego,  ustnego czy  zwykłej  kartkówki  –  powtarzanie

w sposób zorganizowany i racjonalny ułatwi ci zapamiętywanie potrzebnych informacji.
Najlepsze porady dotycząc powtórek

Istnieje wiele sposobów uczenia się i powtarzania, jednak psychologowie uważają, że aby dobrze przyswoić
materiał należy:

• czytać swoje notatki,
• zakreślać kolorowym flamastrem najważniejsze fakty, które musisz znać,
• swoimi słowami przedstawić na głos wcześniej wyuczony materiał (sobie lub innej osobie),
• przeczytać  przerobiony  zakres  wiadomości  jeszcze  raz  w  celu  upewnienia  się,  że  zawarte  w  nim

informacje zostały przez ciebie dobrze zapamiętane.
Może  nie  jest  to  najszybsza  metoda  uczenia  się,  jednak  z  pewnością  gwarantuję,

że zrozumiesz i zapamiętasz wszystkie potrzebne informacje. Do powyższego schematu można dołączyć kolejne
elementy  mające  ogromny  wpływ  na  szybkość  i  jakość  uczenia  się.  Otóż  powtarzany  materiał  możesz
potraktować  beznamiętnie  albo  uruchomić swoje  emocje  i  wyobraźnię.  Bitwę,  o  której  się  właśnie  uczysz,
możesz spróbować zobaczyć oczyma wyobraźni, a także wczuć się w emocje, jakie przeżywali jej uczestnicy.
Nawet  wzory  chemiczne  można  powiązać  z  konkretnymi  sytuacjami  z  życia  oraz...  wzruszyć  się  nimi.
Wykorzystanie  emocji,  wyobraźni  i  skojarzeń  nie  tylko  uprzyjemni  naukę,  ale  znacznie  zwiększy  jej
efektywność.

Czy stare arkusze egzaminacyjne mogą być pomocne?
Jeżeli  egzamin,  do  którego  się  przygotowujesz,  był  już  przeprowadzany  (np.

w ubiegłych latach lub w innej klasie ), koniecznie postaraj się dowiedzieć, jak wyglądał. Pytania na pewno będą
inne,  ale  zobaczysz,  na  co  warto  zwrócić  uwagę.  Używając  starych  arkuszy egzaminacyjnych,  możesz  też
zobaczyć, jak będzie wyglądał egzamin i odpowiednio się do niego przygotować.

Pięć kluczowych pułapek związanych 
z wyszukiwaniem informacji

Nigdzie nie można znaleźć informacji łatwiej i szybciej niż w internecie. Podczas powtarzania materiału do
egzaminu sieć może być cennym źródłem poszerzania Twojej wiedzy i zgłębiania zagadnień, które szczególnie
cię zainteresowały. Uważaj jednak, aby nie popełnić następujących błędów:

1) branie za pewnik wszystkiego, co uda ci się znaleźć,
2) kopiowanie informacji z internetu i wstawianie w niezmienionej wersji 

do swojej pracy ( przecież to plagiat ),
3) opieranie się na informacjach pochodzących z jednej strony internetowej,
4) odkładanie poszukiwań informacji na ostatnią chwilę,

        5)        wyszukiwanie zbyt wielu stron – prowadzi to do przytłoczenia informacjami.
Czy wiesz, że...?

Informatycy stworzyli  specjalne programy komputerowe, które sprawdzają,  czy dana praca nie zawiera
fragmentów skopiowanych z internetu. Pamiętaj, że przedstawienie cudzej pracy jako własnej to przestępstwo
nazywane plagiatem!

Uczennica klasy Ia



Przygotowania do „małej matury”
W dniach 18 – 20 kwietnia br. w całej Polsce zostanie przeprowadzony egzamin podsumowujący trzyletnią

naukę w gimnazjum. Dzięki testom kompetencji, bo to o nich mowa, sprawdzimy, czego się nauczyliśmy i jak
dużą wiedzę posiadamy. Uczymy się radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Od czego zacząć?

Przystąpienie do egzaminu musi  zostać poprzedzone przygotowaniami.  Od rozpoczęciu roku szkolnego
uczęszczamy  (różnie  z  tą  frekwencją  bywa  :D  )  na  zajęcia  dodatkowe  z  przedmiotów,  które  znajdą  się
w kwietniowym teście.

Samokształcenie

Efekty  będą  jeszcze  lepsze,  gdy sami  będziemy powtarzać  materiał,  aby jak  najlepiej  utrwalić  sobie
pojęcia, słówka, procesy. Marzec i kwiecień to czas, w którym należy wziąć głęboki oddech i szczególnie skupić
się na nauce.

Co o tym myślę?

Oczywiście: lekcje, sprawdziany, kartkówki, koła męczą, ale cóż – trzeba. Jestem przekonana, że solidnie
przepracowany  czas  zaowocuje  oraz  sprawi,  iż  stres  na  egzaminie  będzie  mniejszy.  Przecież  będziemy
spokojniejsi, posiadając świadomość że jesteśmy dobrze przygotowani.

Każdy uczeń ma inne zdanie na temat testu kompetencji, ale w głębi duszy i rozumu dobrze wiemy, że
wynik tego egzaminu zadecyduje o ich dalszych losach.

Meta

Uczniowie urodzeni w 2000 r. będą egzaminowani z:
• części humanistycznej (historia i wiedza o społeczeństwie, język polski);
• części matematyczno-przyrodniczej (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia);
• części  językowej  (język  angielski:  poziom podstawowy i  rozszerzony lub  język  niemiecki:  poziom

podstawowy)
Podsumowanie

Życzę wszystkim trzecioklasistom, sobie także, powodzenia i połamania długopisów, ołówków, linijek, itd. 
<obiektywna>

Pytanie do specjalisty
Dziś na łamach naszej gazetki odpowiada p. Kinga Sadowska

- dietetyk i psychodietetyk

Coraz częściej słyszy się o problemie bulimii i anoreksji wśród nastolatków. Jakie są pierwsze objawy tych
chorób? Co powinno zaniepokoić rodziców?

Anoreksja i  bulimia to często choroby przeplatające się ze sobą.  Rzadko osoby chore na anoreksję nie
wykazują objawów podobnych do bulimii.

Anoreksja - jadłowstręt psychiczny - to bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba dotykająca dzieci już od
9 roku życia. Charakteryzuje się ograniczeniem przyjmowania pokarmu do bardzo niewielkich ilości w celu
maksymalnego obniżenia masy ciała. Często chorzy odmawiają poddania się leczeniu. Szacuje się, że anoreksja
prowadzi do śmierci w około 10% przypadków.

Nierzadko anoreksja przeplata się z bulimią, czyli  chorobą charakteryzującą się napadami objadania się
i  zachowaniami  kompensacyjnymi  (wymiotami,  głodówkami,  używaniem  środków  przeczyszczających,
nadmiernymi ćwiczeniami fizycznymi).

Najczęściej choroby te zaczynają się od braku akceptacji swojego ciała. Osoby te chcą lepiej wyglądać, być
zdrowsze, lepiej się czuć. Chorzy to często perfekcjoniści z niską samooceną, odnoszący sukcesy w pracy, czy
szkole, dorastający w nadopiekuńczych rodzinach. Dieta iluzorycznie pozwala przejąć im nadzór nad ciałem,
daje poczucie wyjątkowości i sukcesu. Wierzą, że po straceniu kilku kilogramów zniknie rozczarowanie, będą
w końcu szczęśliwi  i  idealni,  zaakceptują  siebie.  Głodzenie  i  utrata  kolejnych kilogramów daje  satysfakcję
i poczucie kontroli nad losem.

Najbliżsi często przypadkiem dowiadują się o chorobie. Chorzy to osoby perfekcyjne, dobrze uczące się,
mające  dobrą  pracę,  nie  dające  powodów  do  podejrzeń.  Anorektycy  mają  doskonale  opracowane  systemy
ukrywania  jedzenia.  Rozsmarowują  jedzenie  po  talerzu,  ciele,  ukrywają  w  ubraniach,  topią  w  napojach,
wymiotują ukradkiem, bardzo intensywnie ćwiczą, połykają tabletki przeczyszczające, ubierają się w zbyt luźne
ubrania by ukryć swoje niedoskonałe ciało. Robią to na tyle dyskretnie i perfekcyjnie, że często długo nikt tego



nie zauważa. Problem zaczyna się kiedy bycie szczupłym jest dużo ważniejsze od bycia zdrowym i trzeba zrobić
wszystko żeby jeszcze schudnąć. 

Osoby chore na anoreksję i bulimię tworzą hermetyczne grupy na forach internetowych do których trudno
dołączyć.  Dzielą  się  tam sposobami na zahamowanie  poczucia  głodu,  uczą się  wzajemnie  drakońskich diet
i ćwiczeń. Podpowiadają jak cicho wymiotować żeby nikt w domu się nie zorientował, prowadzą zawody, kto
najwięcej  schudnie.  Często  jest  to  jedyne  miejsce  gdzie  czują  się  bezpieczni,  doceniani
i rozumiani.

Podstawą  leczenia  anoreksji  i  bulimii  jest  psychoterapia.  W  przypadku  pogorszenia  stanu  zdrowia
wymagane jest przymusowe leczenie szpitalne.

Polski laureat Konkursu Chopinowskiego z 1975r.
Krystian Zimerman (ur.  5  grudnia 1956 w Zabrzu) – światowej sławy polski  pianista
klasyczny i dyrygent.  Zwycięzca IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina.

W  młodości  był  laureatem  szeregu  konkursów  ogólnopolskich  i  zagranicznych.
W  1975  roku  został  zwycięzcą  Konkursu  Chopinowskiego  oraz  laureatem  nagród
specjalnych:  Polskiego  Radia  za  najlepsze  wykonanie  mazurków  i  Towarzystwa  im.
Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza.

W 1977  debiutował  w  Salzburgu  i  Londynie.  Koncertował  z  najbardziej  znanymi
dyrygentami.

Do momentu zwycięstwa Rafała Blechacza w Konkursie Chopinowskim w 2005 roku
był jedynym polskim pianistą posiadającym kontrakt z wytwórnią Deutsche Grammophon.

Od 1996 roku wykłada w konserwatorium w Bazylei (Szwajcaria).
26 kwietnia 2009 przerwał swój występ w Los Angeles, aby oznajmić, że jest to jego ostatni występ w USA

ze względu na politykę tego kraju wobec świata.

Myśli nieuczesane
Ferie  trwały  krótko.  Naprawdę  krótko.  Wyjechałam  na  kilka  dni:  zakupy,  basen,  kino  ze  świetnym

towarzystwem. ^^ Pozostały czas spędziłam na oglądaniu filmów. Naprawdę dużo ich obejrzałam. Polecam:
„Love,  Rosi”  (główny  bohater  bardzo  przypomina  mi  Mariusza  Wlazłego  ;)  ),   „Pamiętnik”  i  „To
skomplikowane”. Niesamowite filmy o historiach wyjątkowych ludzi, uczą oraz są bardzo zabawne. Udało mi
się też przeczytać książkę. Jednak muszę przyznać, że zdecydowanie większość ferii przeznaczyłam na sen. ^^
A teraz ciężko rano wstać...

W ciągu dwóch tygodni można się odzwyczaić od „trybu szkolnego”, jak ja to nazywam. Niefajnie wstawać
pięć dni w tygodniu o 6.15, ale jeszcze trudniej jest wrócić do tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek i
odpowiedzi ustnych. Czuć, że nie jesteśmy traktowani ulgowo. Trzeba się „ogarnąć” i powtarzać jak mantrę:
„Byle do kwietnia”. ;) Egzamin już blisko. Sama nie wiem – dwa  miesiące to dużo, czy mało czasu? . Z jednej
strony zdecydowanie  za  wiele,  by zacząć już teraz  się  denerwować i  stresować.  Mam jednak wrażenie,  że
wszystko szybko minie i nim się obrócimy, będzie 18 kwietnia, a „trochę” powtórzyć jeszcze trzeba... 

Liczę, że po egzaminie będzie tylko lepiej: zaczniemy przygotowywać akademię na koniec roku, będziemy
ćwiczyć poloneza. Zadbamy też o końcowe oceny – mają duże znaczenie przy składaniu dokumentów do nowej
szkoły.  Jak  wyglądają  nasze  pomysły  na  przyszłość?  Większość  znajomych  wybrało  już  szkoły  albo
zastanawiają się między dwoma. U mnie plany również już są. Zobaczymy, co z nich wyniknie ;) Jednego jestem
pewna: trudno będzie wrócić po wakacjach do nowej klasy i zupełnie nowego miejsca. Mam nadzieję, że będzie
warto. :)

<obiektywna>

Ewa Nowak - „Rezerwat niebieskich ptaków”
„Rezerwat niebieskich ptaków” to utwór Ewy Nowak. Autorka książki urodziła się 21 grudnia 1966 roku w

Warszawie. Jest polską pisarką i  publicystką, autorką wielu felietonów oraz powieści dla dzieci i młodzieży.
Cała twórczość Nowak zawiera cenne rady, jak postępować w różnych, często trudnych sytuacjach. Podkreśla
ważną rolę uczciwości, szczerości, przyjaźni i miłości w życiu każdego człowieka. Jej zdjęcie wraz z krótką
biografią możemy znaleźć na ostatniej stronie. Na okładce książki znajduje się wiele obrazków,  grafik, które
tylko na początku wydają się chaotycznie ułożone. Dopiero po przeczytaniu utworu pozwalają czytelnikowi
zrozumieć ich sens: ptak – symbol hobby ojca Sary (głównej bohaterki), paleta malarska – znak szkoły i klasy
artystycznej, do której uczęszczała, aparat – jest symbolem nudnych prezentacji zdjęciowych, które Wiecka tak
dobrze znała, a kubek – to znak kafejki – jedynego bezpiecznego miejsca w szkole. 

Imię i nazwisko autorki oraz tytuł książki są wydrukowane na biało. Posiadam pierwsze wydanie utworu,



które ukazało się w 2008 roku. Nowak, pisząc tę książkę, korzystała przede wszystkim z własnych przemyśleń
oraz obserwacji.  Rozmowa z dorastającą córką i  innymi  młodymi ludźmi wzbogaciła ją o wiedzę na temat
trudnego czasu dojrzewania.

Ewa Nowak napisała ten utwór, ponieważ chciała udowodnić, że luksusowe i wygodne życie nie zawsze
jest proste. Nie każdy radzi sobie z sytuacją, w której życie diametralnie się zmienia. Książka opowiada o losach
Sary Wieckiej. Nastolatka jest właścicielką nowoczesnej willi w bogatej dzielnicy Warszawy. Dziewczyna nie
zawsze była bogata – urodziła się w rodzinie, która żyła skromnie. Jednak pewnego dnia jej tata odziedziczył
pokaźny spadek... Bohaterów poznajemy w momencie, gdy już przywykli do swego bogactwa. Czytając książkę,
wchodzimy w  świat  młodych  ludzi  z  najzamożniejszych  polskich  rodzin.  Akcja  powieści  rozgrywa  się  w
elitarnej  szkole,  w  której  czesne  przekracza  polskie  standardy.  Tytuł  utworu  nawiązuje  właśnie  
do gimnazjum przy ulicy Kociej.

Prolog jest niezwykle ważny. Fragment „Ballady o wesołym miasteczku” Jacka Kaczmarskiego ukazuje
fascynację Ewy Nowak twórczością  polskiego poety. Również bohaterowie, których stworzyła, zainteresowali
się osobą tego człowieka.

Uważam, że dzieło Ewy Nowak pt.  „Rezerwat niebieskich ptaków” to książka,  którą warto przeczytać.
Ukazuje  problem dojrzewania,  z  którym zmagają  się  wszyscy młodzi  ludzie.  Przyjaźnie,  miłości,  konflikty,
nieporozumienia – to i jeszcze więcej znajdziemy w jednym utworze! Wszystkim zainteresowanym polecam
lekturę każdej książki pani Ewy Nowak.

„Cokolwiek zrobisz, i tak tysiące ludzi przed tobą to już zrobiło. Cokolwiek czujesz, inni czuli to przed
tobą, cokolwiek cię spotka, nie będzie to nic nowego. Jeśli więc robisz coś złego, nie martw się, bo inni nie byli
lepsi. Wszystko to już ktoś przed tobą przeżywał, czuł, komuś zrobił. Nie przecierasz szlaku, tylko idziesz po
szeroko udeptanej drodze.”

<obiektywna>

Wyklęci

1 marca obchodziliśmy kolejny Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to polskie święto
obchodzone na cześć antykomunistycznych i niepodległościowych żołnierzy Polski Podziemnej. Święto zostało
ustanowione w 2011 roku.

Kim są żołnierze wyklęci?
Polacy stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związku Radzieckiemu. Toczyli walkę

ze  służbami  bezpieczeństwa  ZSRR i  podporządkowanymi  im służbami  w  naszym kraju. Liczbę  członków
wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób.

Działalność
Powojenna  konspiracja  niepodległościowa  była  –  aż  do  powstania  Solidarności  –  najliczniejszą

zorganizowaną przez społeczeństwo polskiego wobec narzuconej władzy. Konspiranci walczyli w oddziałach
partyzanckich,zapewniając  im  wywiad,  schronienie  i  łączność.  Również  młodzież  tworzyła  podziemne
organizacje  sprzeciwiające  się  komunistom.  Łącznie  daje  to  grupę  ponad  pół  miliona  ludzi  tworzących
społeczność Żołnierzy Wyklętych.

Stosowany terror
Sowieci  byli  skupieni  przede  wszystkim na  tropieniu  i  rozszyfrowywaniu  oddziałów  Armii  Krajowej.

Ponadto  władze  radzieckie  stosowały  deportację,  terror  i  rabunki  wobec  ludności  cywilnej.  Polaków
kontrolowały oddziały Armii Czerwonej i miejscowa milicja.

Dlaczego 1 marca?
Pomysł  ustanowienia  święta  w tym terminie  zaproponował  Janusz Kurtyka (ówczesny prezes  Instytutu

Pamięci Narodowej). Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu
członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Dlaczego warto pamiętać?
Zasługi żołnierzy wyklętych dla naszego kraju są niewyobrażalne. To

oni  walczyli,  gdy większość  się  poddała.  Narodowi  bohaterzy są  warci
naszej pamięci, szacunku. Tymczasem nie mają nawet godnych pomników -



spoczywają na łąkach, polach, pod drzewami... CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI!
<obiektywna>

Łańcuch przeżycia 
podstawowe czynności ratownicze

Łańcuch przeżycia to kroki,  które należy podjąć,
by  umożliwić  poszkodowanemu  przeżycie  po  za-
trzymaniu  krążenia.  Należą  do  nich:  wczesne  roz-
poznanie
i wezwanie pomocy, wczesna resuscytacja krążeniowo-
oddechowa,  wczesna  defibrylacja  i  wczesna  opieka
poresuscytacyjna.

Zatrzymanie krążenia nie musi być śmiertelne!

Nagłe   zatrzymanie krążenia   pozostaje nadal pierwszą przyczyną zgonu w Polsce. Aby zapobiec sytuacjom,
które ewidentnie prowadzą do zgonów w tym mechanizmie, a których można uniknąć, opracowano łańcuch
przeżycia, który graficznie pokazuje kolejne kroki umożliwiające przeżycie pacjenta po zatrzymaniu krążenia.

1. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy

Ten krok ma na celu zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia. Gdy bowiem rozpoznamy szybko powagę
sytuacji i wezwiemy pogotowie, dajemy choremu większą szansę na wyleczenie.

Wezwanie  pomocy  powinno  obejmować  informacje  na  temat  stanu  chorego,  przebiegu  sytuacji  oraz
miejsca, gdzie się on znajduje.

2. Wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Gdy chory upadnie, w pierwszej kolejności udrożnij drogi oddechowe i sprawdź, czy oddycha. Jeśli nie, im

szybciej  zastosujesz  reanimację  krążeniowo-oddechową  w przypadku  zatrzymania  krążenia,  tym szanse  dla
pacjenta są większe. Zakładamy, że brak oddechu świadczy również o braku krążenia, dlatego też stosuje się
uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w algorytmie 30:2.

3. Wczesna defibrylacja
Wykonanie defibrylacji  dotyczy tylko niektórych typów zatrzymania krążenia. Jeśli  masz do dyspozycji

automatyczny defibrylator  zewnętrzny (AED),  możesz  sam wykonać  wyładowanie,  które  może  przywrócić
pacjentowi krążenie. Zrób to jak najwcześniej po zatrzymaniu krążenia. Zastosowanie defibrylatora ma na celu
przywrócenie akcji serca.

4. Wczesna opieka poresuscytacyjna
Po każdym nagłym zatrzymaniu krążenia pacjent, który skutecznie przeszedł pierwsze ogniwa łańcucha,

musi  znaleźć się w  szpitalu. Lekarze przez kolejne dni lub tygodnie będą pracować na tym, by przywrócić
zdrowie poszkodowanemu. Jest to możliwe, jeśli nie zaszły nieodwracalne zmiany w mózgu. Przeprowadza się
również dokładną diagnostykę kardiologiczną i leczy się chorobę podstawową, by nie dopuścić do kolejnych
incydentów zatrzymania krążenia.

Monika :)

Jak to się Imperium Osmańskie zaczęło…
Położenie  państwa  bizantyńskiego  drastycznie  zmieniło  się  od  II

połowy XI w. w związku z ekspansją nowego ludu - Turków seldżuckich. Ich
najazdy zostały powstrzymane przez cesarza Aleksego I, który zwrócił się do
papieża  Urbana  II  z  prośbą  o  pomoc.  W ten  sposób  narodziła  się  idea
wypraw  krzyżowych  (krucjat).  Częściowo  zmieniły  one  stosunek  sił  na
Bliskim Wschodzie,  ale  nie  przyczyniły  się  do  wzrostu  pozycji  państwa
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bizantyńskiego. Wręcz przeciwnie, stosunki między zachodnimi krzyżowcami a Bizantyńczykami układało się
źle.  Wyrazem  tej  wrogości  były  dzieje  IV  krucjaty,  która  zamiast  do  Ziemi  Świętej  wyruszyła  do
Konstantynopola i zdobyła go w 1204r. Powstało w ten sposób krótkotrwałe Cesarstwo Łacińskie. W 1261r.
upadło,  a  na  jego  miejsce  zostało  odbudowane  cesarstwo  bizantyńskie.  Jednak  był  to  tylko  cień  dawnej
świetności.

Największym  zagrożeniem  dla  Bizancjum  stało  się  państwo  Turków  omańskich.  Władający  nim
sułtanowie stopniowo opanowywali posiadłości bizantyńskie w Azji i Europie, raz po raz zagrażając samemu
Konstantynopolowi.  Ponadto  podbili  także  inne  państwa  Półwyspu  Bałkańskiego.  W obliczu  śmiertelnego
zagrożenia  w 1439r.  doszło do unii  florenckiej,  w wyniku której  Kościół  bizantyński  uznał  zwierzchnictwo
papieża. Próby zorganizowania krucjaty na pomoc Konstantynopolowi nie powiodły się (klęska pod Warną w
1444r.). Ostatecznie w 1453r. sułtan Mehmed II po długim oblężeniu zdobył Konstantynopol. Ostatni cesarz
Konstantyn  XI  zginął  podczas  szturmu.  W ten  sposób  państwo  bizantyjskie  przestało  istnieć.  Jego  upadek
położył kres ostatniemu reliktowi dawnego cesarstwa rzymskiego. Przez tysiąc lat Bizantyńczycy rozwijali i
przekształcali wątki kultury antycznej. Ich wkład w rozwój kultury europejskiej jest olbrzymi. Bez nich Europa
nie miałaby zapewne możliwości bliższego poznania dawnego świata starożytności.

Źródło:”Kompendium Historia”, Krzysztof Jurek i Aleksander Łynka, Wydawnictwo IBIS, Poznań 2015
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Kalendarium marcowe
1.03- założenie Instytutu Adama Mickiewicza (2000).
2.03- bracia Chappe przesłali pierwszą wiadomość przy użyciu telegrafu optycznego (1791).
3.03- urodził się Aleksander Graham (1846).
4.03- weszła w życie konstytucja Stanów Zjednoczonych-1. konstytucja na świecie (1789).
5.04- Dzień Teściowej. 
6.03- urodził się Michał Anioł (1475).
7.03- ukazał się singiel charytatywny We Are the World (1985).
8.03- Dzień Kobiet.
9.03- opublikowano Bogactwo Narodów Adama Smitha (1776).
10.03- Dzień Mężczyzn.
11.03- otwarto Warszawski Ogród Zoologiczny (1928).
12.03- Polska wstąpiła do NATO (1999).
13.03- zakończyła się załogowa misja kosmiczna Apollo 9
(1969).
14.03- urodził się Albert Einstein (1879).
15.03-  Juliusz  Cezar  został  zamordowany  przez  Marka
Brutusa (44 p.n.e.).
16.03- premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego (1901).
17.03- w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy
biletowany koncert Fryderyka Chopina (1830).
18.03-  premiera  filmu  Frankenstein  Jmesa  S.  Dawleya
(1910).
19.03- w Paryżu odbyła się premiera opery Faust Charlesa
Gounoda (1859).
20.03- Albert Einstein ogłosił ogólną teorię względności (1916).
21.03- Międzynarodowy Dzień Poezji.
22.03- Światowy Dzień Wody.
23.03- Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
24.03- Wielki Czwartek.
25.03- Wielki Piątek.
26.03- Wielka Sobota.
27.03- Wielkanoc.
28.03- Śmigus-dyngus.
29.03- w Rzymie rozpoczęły się 1. Światowe Dni Młodzieży (1985).
30.03- na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie ,,Panoramy’’ (1987).
31.03- otwarto Wieżę Eiffla w Paryżu (1889).



Od  stycznia  - w  naszej  szkole  wdrażana  jest  innowacja  pedagogiczna  autorstwa
p.  Joanny  Jaworskiej  pt.  „Przedsiębiorczy  gimnazjalista”.  Grupa  uczennic  z  klasy  pierwszej  realizuje  na
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych kurs „Młodzi przedsiębiorcy”. W planach jest również udział młodzieży
w konkursach ekonomicznych i z zakresu przedsiębiorczości.

18  lutego  2016r.  - w  ramach  realizacji  projektu  edukacyjnego  grupa  drugoklasistów
z naszej  szkoły uczestniczyła w wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale geografii  i  studiów
regionalnych. 

20  lutego  2016r.  - konkurs  piosenki  anglojęzycznej  ,,  Power  of  love”  i  powiatowy konkurs  ortograficzny
w Płoniawach.

26 lutego 2016r. - pierwszy seans filmowy.

28 lutego 2016r. - eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

1  marca  2016r.  - w  hali  PG  Karniewo  odbył  się  V  turniej  piłki  siatkowej  dziewcząt
w ramach Młodzieżowej Ligi Piłki Siatkowej w Ciechanowie. Nasze dziewczęta zwyciężyły w obu spotkaniach
z rywalkami z Opinogóry. 

3 marca 2016r. - gimnazjaliści ponownie odwiedzili Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego pod opieką p. M. Żychowskiej i p. W. Zaradkiewicz.

4-11 marca 2016r. - Tydzień Zdrowia w naszej szkole.

15 marca 2016r. - próbny egzamin klas II z języka polskiego, historii i WOS.

16 marca 2016r. - próbny egzamin klas II z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

16  marca  2016r.- mecz  towarzyski  w  piłkę  siatkową,  rozegrany  pomiędzy  uczniami
a rodzicami w ramach programu „Trzymaj formę”. 

17 marca 2016r. - próbny egzamin klas II z języka obcego.

17  marca  2016r.  -  w  opinogórskiej  hali  odbył  się  VI  turniej  piłki  siatkowej  dziewcząt
w ramach Młodzieżowej Ligi Piłki Siatkowej w Ciechanowie. Nasze zawodniczki wygrały obydwa mecze 2:0,
czym zapewniły sobie awans do strefy medalowej! Gratulujemy!

18  marca  2016r.  -  obchody  Dnia  Wiosny  w  naszej  szkole  oraz  wręczenie  nagród
w konkursach organizowanych w ramach Tygodnia Zdrowia.

21 marca 2016r. -  w Ciechanowie odbyło się podsumowanie Młodzieżowej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt.
Reprezentacja PG Karniewa zdobyła III miejsce!

22 marca 2016r. - Aneta Szwejk z IIa  i Agata Lustyk z IIc wraz z p. Justyną Sadowską oraz p. Sylwią Grzesiak
uczestniczyły w wykładach z informatyki na Politechnice Warszawskiej.

Paulina Kacprzycka IIc
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