
Redakcja „Żaka”: Od ukończenia przez Pana gimnazjum upłynęło już sporo czasu, proszę nam opowiedzieć kiedy to
było i jak wyglądała Pana dalsza edukacja?

Pan Mariusz Kordalski: Karniewską szkołę ukończyłem w roku 2002, jako pierwszy rocznik po reformie edukacji.
Gimnazjum jest bez wątpienia miejscem, w którym rozpoczyna się kształtowanie osobowości człowieka. Wspomnienia
oraz więzi z okresu wczesnej młodości zostają w nas na długo oraz  są podstawą tego, kim się stajemy. 
Po ukończeniu gimnazjum rozpocząłem naukę w makowskim liceum imienia Marii
Skłodowskiej - Curie w klasie o profilu językowym. Jako pierwszy rocznik zdawałem nową maturę umożliwiającą
wstęp  na  studia  bez  dodatkowych  egzaminów.  W 2005r.  rozpocząłem studia  pierwszego  stopnia  na  Politechnice
Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji, gdzie uzyskałem tytuł inżyniera. W trakcie trwania studiów  podjąłem
naukę w Polskiej Akademii Sportu, gdzie uzyskałem tytuł instruktora sportu, trenera kulturystyki i fitness. Na studia II
stopnia  wybrałem  studia  anglojęzyczne  o  specjalności  Global  Production  Engineering  Management  również  na
Politechnice  Warszawskiej,  gdzie  zdobyłem tytuł  magistra.  Studia  anglojęzyczne  o  zachodniej  formie  kształcenia
zdecydowanie wpłynęły na moją dalszą decyzję o kontynuowaniu nauki na studiach III stopnia.

Redakcja „Żaka”: Nawiązując do studiów, proszę opowiedzieć, czy było trudno się na nie dostać, zapewne wytrwanie
na nich też kosztowało sporo wysiłku. Z jakich przedmiotów trzeba się do nich przygotować i zdać maturę?

P. M. Kordalski:  W wieku gimnazjalnym większość osób nie wie jeszcze, jak powinno wyglądać ich dalsze życie,
dlatego dobre podstawy z wielu różnych przedmiotów, jakie zapewnia karniewska szkoła, są tak ważne w dalszym
procesie edukacji. Przygotowanie do matury to praca nie tylko w szkolnej ławce, nie tylko w liceum. Ważna jest też
samodyscyplina oraz rozwijanie własnych zainteresowań – należy próbować odnajdywać zainteresowania w nauce,
często coś, co nasuwa pierwszą myśl „Oj, to nie dla mnie” może stać się naszym „konikiem”. Przedmioty, z których,
w moim odczuciu, warto się przygotowywać niezależnie od drogi życiowej to historia, która uczy nas tożsamości oraz
matematyka poprawiająca zdolności analizowania i logicznego myślenia. Nie uważam, że każdy musi zdać maturę i iść
na studia, jednak jeśli ktoś się na to decyduje, powinien wybrać przedmioty odpowiednie dla wybranego przez niego
kierunku studiów. W moim przypadku był to język angielski oraz matematyka.

Wytrwanie  na  studiach  wymaga  posiadania  solidnych  podstaw  i  umiejętności  organizowania  pracy  własnej.
Z osób, które rozpoczynały edukację na moim kierunku studiów inżynierskich, tytuł magistra uzyskało jedynie około
20% rozpoczynających.

Redakcja „Żaka”:  Czy trudno było Panu znaleźć pierwszą pracę? W czym był Pan lepszy od konkurentów, którzy
ubiegali się o takie samo stanowisko?

P.  M.  Kordalski:  Moje  pierwsze  zajęcia  zarobkowe  to  prace  dorywcze  wykonywane  podczas  studiów:
rozładowywanie tirów, praca w kinie w trakcie wakacji,  zdarzały się też  proste prace projektowe.  Po ukończeniu
Polskiej Akademii Sportu podjąłem pracę jako instruktor na uczelnianej siłowni, gdzie sam też trenowałem. Pracę tę
wykonywałem do  końca  studiów  magisterskich.  W tym  przypadku  to,  że  praca  była  jednocześnie  moim hobby
zdecydowanie wyróżniło mnie spośród innych kandydatów.

Redakcja „Żaka”: Na czym polega Pańska obecna praca?

P.  M.  Kordalski:  Na  chwilę  obecną  moja  praca  polega  na  prowadzeniu  zajęć  dydaktycznych  na  Politechnice
Warszawskiej. Tworzę semestralne kursy z zakresu Inżynierii Produkcji oraz Zarządzania. Prowadzę następujące kursy:
Zarządzanie  Projektami,  Zaawansowane  Systemy  Produkcyjne,  Organizacja  Produkcji,  Projektowanie  Systemów
i Procesów Produkcyjnych. Do moich obowiązków należy przygotowanie programu kursu, przeprowadzenie go oraz
weryfikacja osiągnięć uczestników.

 Rozmowa z Panem
Mariuszem Kordalskim   
absolwentem pierwszego rocznika 

Publicznego Gimnazjum w Karniewie, 
pracownikiem naukowym Politechniki 

Warszawskiej
 „W wieku gimnazjalnym większość osób nie wie jeszcze, jak powinno 

wyglądać ich dalsze życie, dlatego dobre podstawy z wielu różnych 
przedmiotów, jakie zapewnia karniewska szkoła, są tak ważne w dalszym 

procesie edukacji.”   



Do niedawna rozwijałem się naukowo, prowadząc prace badawcze nad opłacalnością produkcji energii ze źródeł
odnawialnych. Jednak w 2014r. w wyniku zamieszania politycznego wokół, nie do końca przemyślanej nowelizacji
ustawy o szkolnictwie wyższym, mój wydział stracił  część uprawnień, dlatego zmuszono uczestników studiów do
wstrzymania prac oraz do zmiany życiowych planów.

Redakcja „Żaka”:  Praca naukowca wymaga stałego kształcenia się i zdobywania kolejnych stopni naukowych. Czy
naukowcy są w Polsce doceniani? Jakie zalety takiej pracy Pan dostrzega?

P. M. Kordalski:  Praca naukowa wymaga stałego rozwoju, polega na tworzeniu pewnych standardów, wyznaczaniu
ścieżek, którymi mogą podążać inni ludzie. Wymaga kreatywności i konsekwencji działania. Wszystko to, co w tej
pracy jest trudne, jest też ciekawe, a fakt dzielenia się wiedzą poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych daje sporo
satysfakcji.  Niewątpliwą zaletą jest możliwość zauważania i  opisywania pewnych zjawisk,  co jest niedostępne dla
ogółu populacji. Olbrzymią zaletą tego typu pracy jest samodzielne kształtowanie swojej ścieżki zawodowej, nie ma tu
żadnego przymusu a jedynym czynnikiem sprawczym osobista chęć.
Niestety w Polsce rozwój kariery naukowej nie wiąże się w bezpośredni sposób z docenieniem w postaci materialnej.
Prawo, zmienione bez uwzględnienia czynnika ludzkiego, zmusza do podejmowania innych działań zarobkowych.

Redakcja „Żaka”: Patrząc z perspektywy czasu oraz osobistych dokonań, co może Pan poradzić naszym uczniom, jeśli
chodzi o dalszą edukację? Na jakie studia warto iść? Jakie zawody wybrać?

P.  M.  Kordalski:  W  moim  odczuciu  należy  przede  wszystkim  rozwijać  własne  zainteresowania.  Czasem,
początkowo należy się do jakiegoś przedmiotu zmusić i wytrwać w nauce przez pewien okres, aby przekonać się, że
ów przedmiot może nas interesować. Ważne, aby nie rezygnować tylko i wyłącznie na podstawie przeczucia, zbyt
małego doświadczenia czy drobnych niepowodzeń.

Zdecydowanie  nie  uważam,  iż  wyższa  edukacja  jest  drogą  dla  wszystkich.  Z  pewnością  nie  jest  to  droga
gwarantująca satysfakcję każdemu,  kto na nią wkroczy.  Nie popieram studiowania  „dla papierka”.  Jeżeli  ktoś  ma
zainteresowanie do majsterkowania, to niech majsterkuje. Może być świetnym mechanikiem samochodowym choć  w
szkole mu „nie szło”. Jeżeli kogoś interesują fryzury i ładny wygląd, może być świetnym wizażystą czy  stylistą bez
konieczności posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Studia wyższe są dla osób, które czują potrzebę, aby osiągać coś więcej, sięgać tam, "gdzie wzrok nie sięga”, są
dla osób, które chcą aktywnie wpływać na kształt otaczającego nas świata. Kierunki techniczne zawsze będą w cenie,
bo technologia nie przestanie się rozwijać. Programiści, graficy, architekci, inżynierowie, ale też lekarze, prawnicy czy
nauczyciele są i będą potrzebni każdemu społeczeństwu. Niezależnie od czasów, będą musieli posiadać coraz wyższe
kwalifikacje, aby sprostać budowaniu rozwijającego się świata. Powiedzenia „Nie ma bezrobotnych po Politechnice.”
uważam za uzasadnione.

Redakcja „Żaka”: W Polsce są przymiarki, aby stopniowo likwidować gimnazja i powrócić do poprzedniego systemu
edukacji? Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

P. M. Kordalski:  Należę do pierwszego rocznika, który ukończył gimnazjum. Funkcjonowałem na pograniczu
systemów, nie odnoszę wrażenia, aby nazewnictwo tego okresu było kluczowe. Uważam, że decyzje polityczne nie
powinny być podejmowane pochopnie, a powinny stanowić część planu, w którym najważniejszy jest uczeń/absol-
went.  W  moim  odczuciu  potrzebna  jest  głęboka  analiza  danych,  analiza  efektów  osiąganych  przez  młodzież
gimnazjalną, analiza socjologicznego oraz psychologicznego rozwoju. Dopiero dane zestawione z danymi na temat
młodzieży w podobnym wieku z krajów o innej konstrukcji  systemu edukacji,  umożliwią jasne wypowiadanie się
w tym temacie.

W mojej opinii  dyskusja nie powinna odbywać się nad tym, w jakim wieku dziecko idzie do szkoły, czy jak
nazywamy okres edukacji  dla 13-16latków. Dyskusja o edukacji  powinna dotyczyć  tego,  jak unowocześnić formę
szkolnictwa,  aby  sprostać  rozwijającemu  się  światu.  Jak  sprawić,  by  szkoła  stawała  się  coraz  ciekawsza?  Jak
skutecznie wykorzystywać nowinki technologiczne dla potrzeb edukacji?

W moim przekonaniu inicjatywy podejmowane przez Centrum Badań Kopernik wskazują właściwy kierunek dla
szkolnictwa. Jestem zwolennikiem poglądów prezentowanych przez profesora Łukasza Turskiego.
Redakcja „Żaka”: Dziękujemy bardzo za interesującą wypowiedź i życzymy sukcesów zawodowych i osobistych.

Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
V pielgrzymka papieża była najkrótszym wyjazdem do ojczyzny i jedynym, który przypadł na okres Wielkanocy.

Trwał zaledwie dzień. 21 maja 1995 roku papież przyjechał do Ołomuńca, by kanonizować bł. Zdzisławę i bł. Jana
Sarkandra.

W Skoczowie Jan Paweł II odwiedził  kościół ewangelicko-augsburski.  Tam spotkał się z - luteranami "Nasze
spotkanie jest świadectwem wspólnego szukania dróg do jedności chrześcijan, zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana:
„Abyśmy wszyscy stanowili jedno" – mówił Jan Paweł II.



W czasie wymiany darów biskup ewangelicki Paweł podarował papieżowi figurkę ukrzyżowanego Chrystusa, zaś
Jan Paweł II podarował dla świątyni złoty kielich i paterę.

Z kościoła ewangelickiego papież dotarł  na pobliskie wzgórze Kaplicówka,  gdzie  
w  obecności  300  tys.  pielgrzymów  i  prezydenta  Lecha  Wałęsy  apelował  o  czystość
sumienia, ład moralny i prawdziwą tolerancję w życiu publicznym.

Następnie papież pojechał do Bielska-Białej; miasta, z którym, jak mówił był, zwią-
zany od dzieciństwa, ponieważ tam pracował jego ojciec i brat. Drogę z Bielska do Żywca
papież pokonał w papamobile. Na trasie przejazdu pozdrawiały go tysiące ludzi. W czasie
liturgii - słowa w Żywcu Jan Paweł II zwrócił się do wiernych: "Śpiewam wielkanocną
antyfonę i  modlę się razem z wami za naszą ojczyznę i  za wszystkich rodaków; (…)  
o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości spo-
łecznej".

Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski:
* była najkrótszą wizytą Ojca Świętego w Ojczyźnie. Papież przyjechał do Polski z Czech na jeden dzień;
*  Jan  Paweł  II  odwiedził  trzy  miasta  na  Podbeskidziu:  Skoczów,  Bielsko-Białą  i  Żywiec,  wygłosił  cztery

przemówienia;
*  w  spotkaniach  z  papieżem uczestniczyło  łącznie  500  tysięcy  osób.  300  tys.  wzięło  udział  we  Mszy  św.

odprawionej przez Jana Pawła II na Kaplicówce w Skoczowie;
* Mszę św. na Kaplicówce z papieżem koncelebrowało 100 biskupów i 700 księży;
*  pielgrzymkę  obsługiwało  ponad  500  dziennikarzy  polskich  i  zagranicznych,  a  ponad  7  tys.  policjantów

pilnowało porządku i bezpieczeństwa podczas spotkań  z papieżem.
Eliza Szwejk

„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje

sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska
woła dzisiaj przede wszystkim o ludzi sumienia! [...] Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, ciągle

się podnosić z własnych upadków, ciągle się na nowo nawracać.”
Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Skoczowie 

JAK ZBUDOWAĆ LODOWISKO?
Czy to możliwe? 

Ferie zimowe już za nami. Szkoda, bo oprócz tego, że jest to czas wolny od szkoły,  to jeszcze kojarzymy go z wyjazdami
na narty, sankami, lepieniem bałwana oraz śnieżną bitwą. A co gdyby zbudować lodowisko? Mieć je w ogrodzie i

w każdej chwili móc pojeździć na łyżwach? Tak wiem, w tym roku to nierealne, ale może w przyszłym.
Moje własne lodowisko

Tak! Tak! To jest jak najbardziej możliwe. Wiele stron internetowych podaje nam przepisy na całkiem bezpieczne
budowanie lodowiska. Oczywiście nie jest to taka prosta sprawa, ale gdy już skończymy przyniesie same korzyści.
W końcu nie każdy może mieć lodowisko tuż przy domu! Dobrą zabawą będzie zaproszenie przyjaciół na łyżwy. Tylko
pamiętaj o bezpieczeństwie! 
Gdzie i kiedy zbudować lodowisko?

Żeby zbudować lodowisko potrzeba sprzyjającej temperatury.  Jeżeli  ujemna temperatura utrzymuje się już od
kilku tygodni,  możemy brać się  do pracy.  Następnie  potrzebne jest  doskonałe miejsce do budowy.  Trzeba przede
wszystkim znaleźć równy grunt! Jeśli będziemy mieć dużo górek i dołków, lodowisko nie spełni swojego zadania.
Można już wcześniej przed zamrożeniem ziemi przygotować sobie specjalne podłoże oraz usunąć  z niego wszystkie
przedmioty - to wszystko poprawi komfort naszego przedsięwzięcia.
Co potrzeba do budowy? Porady!

Do zbudowania lodowiska wcale nie potrzeba tak wiele. Wystarczy tylko sznurek, słupki, deski, śruby, gwoździe,
nity, folia wodoodporna, młotek, śrubokręt, wiertarka (tylko pod nadzorem dorosłego!). No i oczywiście kilka ważnych
rad:

- musimy pamiętać o dobrze dobranych łyżwach! Przecież nie można złamać sobie nogi. 
- Jeśli na lodowisku mamy zamiar grać w hokeja, warto jeszcze  przed dokończeniem budowy ustawić bramki

(kupione lub zrobione samodzielnie) no i skonstruować wyższe bandy, żeby podczas gry krążek pozostał na lodzie. 
Stelaż lodowiska 

Bardzo ważnym etapem budowy jest wyznaczenie bardzo dokładnej wielkości ślizgawki. W tym celu używamy
kołków i sznurków oraz desek (powinny mieć one około 20 cm wysokości, chyba że tak jak podano powyżej, mamy
ochotę na grę w hokeja). Trzeba je równo ułożyć na krawędziach lodowiska i mocno połączyć, aby otrzymać stabilną



konstrukcję. 
Ostatni krok: folia wodoodporna i wlewanie wody

Gdy już mamy gotowy stelaż, bierzemy się za rozkładanie wodoodpornej foli. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie.
Folia nie powinna posiadać żadnych dziur ani zagięć. Jej wymiary powinny być nieco większe od wybudowanego
przez nas stelaża i przymocowana do wcześniej przygotowanej drewnianej konstrukcji za pomocą nitów lub gwoździ.
Kiedy foli zostanie już rozłożona, możemy nalewać wodę. Trzeba w tym momencie sprawdzać, czy folia nie marszczy
się ani nie ściąga - jeśli coś takiego się pojawi, jak najszybciej trzeba to wszystko wyrównać. 

A teraz? Czekamy aż mróz, który porządnie wszystko ściśnie i do zabawy!
Optymistka

OTACZAJĄCY MNIE ŚWIAT
Jeśli wyjrzymy przez okno, to widzimy raczej wiosnę niż zimę, chociaż kalendarz mówi coś innego. Śnieg i mróź

utrzymywały się zaledwie kilka dni. Niedługo cieszyliśmy się zabawą w śnieżki. Szkoda też, że naszych bałwanków
już nie ma. Chociaż był to krótki czas, ale przyniósł  dużo śmiechu i radości.

Śnieg to coraz rzadsze zjawisko i nie takie same jak kiedyś. Kto z nas nie pamięta ogromnych zasp, które nieraz
utrudniały  przejazd  samochodom.  Albo  jak  długo  czekaliśmy  na  przystanku  na  autobus,  który  nie  przyjechał.
Najbardziej  cieszyliśmy  się  wtedy,  kiedy  mieliśmy  pisać  sprawdzian.  Dni  wolne  a  szczególnie  ferie  zimowe
spędzaliśmy na  dworze  w gronie  znajomych,  zjeżdżając  na  sankach.  Kiedy byliśmy mali,  często  brali śmy udział
w kuligach. Kto z nas nie pamięta takich dni.

A może jeszcze i w tym roku zima przygotowała dla nas miłą niespodziankę?
Gabrysia z Ib

Karniewiacy i Mali Karniewiacy

14  grudnia  2015  roku chór  „Karniewiaków”  i  „Małych  Karniewiaków”
wyjechał  do  studia  w  Przasnyszu  na  nagranie  płyty  z  kolędami  i  pastorałkami.
Nagranie szybko minęło i już po paru godzinach chórzystki  wraz z opiekunami uda-
ły się do starostwa w Makowie Mazowieckim, by dać koncert.

Następnego dnia zespoły folklorystyczne wraz z opiekunami i nauczycielami
przeżywały  wigilię.  I  znów  nie  zabrakło  wspólnego  śpiewania  i  dzielenia  się
opłatkiem.

W czwartek  17  grudnia  2015 roku śpiewaczki  już  o  13.00  przebrały się  w stroje  ludowe,  bo  wyjechały na
Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Warszawie. Niestety nie udało się zająć miejsca na podium. Następny
występ odbył się 6 stycznia 2016 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Karniewie. Występował także chór
seniorów.

Wioleta Zbrzezna



TANECZNiE
26 stycznia o godzinie 17:00 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

odbyła się dyskoteka. Samorząd Uczniowski po raz kolejny zaoferował pyszne
gofry oraz gorące napoje. Podczas zabawy towarzyszyła nam dobra muzyka. Na
dyskotece nie było dużo osób, ale na pewno ci, co byli  świetnie się bawili. Pano-
wała bardzo miła atmosfera.

M. Szymańska

Konkurs polonistyczny
W  roku  szkolnym  2015/2016  wzięłam  udział  w  Kuratoryjnym  Konkursie  Polonistycznym.  Po  wakacyjnej

przerwie pomyślałam, że mogłabym zrobić coś więcej  dla siebie i dla szkoły, coś ambitnego. Padło na język polski,
ponieważ, gdy byłam w podstawówce, udało mi się dotrzeć do finału z tegoż przedmiotu. Jeśli się postaram, uda się
i teraz! - myślałam. Ale to, co osiągnęłam, znacznie przewyższyło moje oczekiwania.

Ilość  pracy  i  czasu,  jaki  poświęciłam temu  zadaniu,  także  mnie  zaskoczył.  Pierwszy etap  odbył  się  już  21
października,  czyli  niecałe dwa miesiące po wakacjach.  No i  cóż,  musiałam przestudiować całą gramatykę,  która
jeszcze nie była omawiana na lekcjach oraz przeczytać takie dzieła jak „Dziady” cz. II i „Lilije” Adama Mickiewicza,
„Dusiołek”  Bolesława  Leśmiana  i  „Hobbita”  J.  R.  R.  Tolkiena.  Wymagano  także  znajomości  obrazów  Jacka



Malczewskiego z cyklu „Rusałki” i  dwóch filmów pt.  „Shrek” oraz „Świteź. Miasto na dnie jeziora”. Dopiero po
takich przygotowaniach mogłam przystąpić do pisania. Szczerze mówiąc, po tym etapie miałam najgorsze odczucia.
Dlatego bardzo się zdziwiłam, gdy okazało się, że udało mi się dostać do kolejnego.

Teraz wymagano jeszcze więcej. Kolejne utwory, znowu gramatyka, nieco teorii... Każdą wolną chwilę musiałam
przeznaczyć na naukę i czytanie. Tym razem były to: „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego, „Kandyd,
czyli optymizm” Woltera, „Folwark zwierzęcy” Georga Orwella, „451 stopni Farenheita” Raya Bradburyego i wiersze
Wisławy Szymborskiej. Obowiązywała też wiedza o twórczości Marca Chagalla i film pt. „Hook”. Na szczęście nie
byłam  z tym zupełnie sama. Do drugiego etapu rejonowego zakwalifikowali się jeszcze dwaj uczniowie z naszej
szkoły. Razem 23 listopada pojechaliśmy do Ostrołęki, gdzie męczyliśmy się nad swoimi arkuszami. Tym razem byłam
z  siebie  zadowolona  i  miałam nadzieję,  że  wezmę  udział  w  finale.  Tydzień  później  otrzymaliśmy  wyniki.  Nie
zawiodłam się. Uzyskałam dokładnie tyle, ile było trzeba, by móc przystąpić do etapu wojewódzkiego.

I znowu kolejna partia materiału do opanowania. Z gramatyką już sobie jako tako radziłam, więc skupiłam się na
dziełach i teorii. Do literatury, którą musiałam przestudiować, zaliczały się: „Do snu” Jana Kochanowskiego, „Sen
nocy letniej” Szekspira, „Balladyna” Juliusza Słowackiego, „Doktor Jekyll i pan Hyde” szkockiego pisarza Louisa R.
Stevensona,  a także „Przemiana” Franza Kafki.  Ponadto program merytoryczny obejmował obrazy Salvadora Dali
i  kolejne filmy:  „Matrixa” i  „Dużą rybę”. Na szczęście udało mi  się przez to przebrnąć. Teraz należało już tylko
pojechać do Warszawy 18 stycznia 2016r., napisać test i nie stresować się. Z tym ostatnim było trochę ciężko, ale kiedy
usiadłam na swoim miejscu w sali, w której pisałam i otrzymałam arkusz, uspokoiłam się. Skupiłam się na pisaniu.
Wycisnęłam z siebie  wszystko,  co  tylko  dało  się  wycisnąć.  Gdy tylko  opuściłam pomieszczenie,  pani  od  języka
polskiego zasypała mnie pytaniami. Starałam się na nie odpowiadać, ale w mojej głowie gościła tylko jedna myśl –
wreszcie to wszystko się skończyło. Byłam zmęczona i czułam ogromną ulgę. Teraz będzie już tylko to, co ma być.

Mimo  to  nie  mogłam doczekać  się  rezultatów,  czyli  25  stycznia,  tydzień  po  konkursie.  Uzyskałam...  74%
możliwych do zdobycia  punktów i  tytuł  FINALISTKI! Na początku nawet nie  sądziłam,  że  dotrę  tak daleko.  To
wspaniałe,  ale  teraz,  kiedy emocje  już  opadły odczuwam lekki  niedosyt,  bo  zabrakło  mi  tak niewiele,  by zostać
laureatką.

Aneta Szwejk

➊➋➌➍➎➏
Twój harmonogram powtórek

Mam  mnóstwo  egzaminów,  do  których  muszę  się  przygotować.  W  jaki  sposób  mam  sporządzić
harmonogram powtórek?

Być może przygotowanie harmonogramu uważasz za stratę czasu, jednak dzięki niemu będziesz wiedział, czego
musisz się jeszcze nauczyć oraz ile czasu ci to zajmie; zmniejszy to stres i napięcie przed egzaminem.

1. Wypisz wszystkie czekające cię egzaminy i zrób listę tych przedmiotów, do których musisz przygotować się w
pierwszej kolejności.

2. Każdy dzień swojej nauki podziel na osobne sesje, np. poranne, popołudniowe i wieczorne, z których każda
będzie liczyć około trzech godzin, np. 9–12, 13-16 oraz 19-22. Jeżeli jednak lepiej pracuje ci się rano, to oczywiście
zaplanuj dwie sesje z przerwą, a po południu tylko jedną – powtórką.

3. Oszacuj, ile zajmie ci powtórka do każdego przedmiotu i zaplanuj na taką powtórkę właściwą liczbę sesji.
4. W trakcie realizacji swojego planu weryfikuj na bieżąco jego wykonanie.

Pamiętaj, żeby:
• przeznaczyć więcej czasu na naukę przedmiotów, które uważasz za trudne i zaplanować opracowywanie ich

wówczas, kiedy czujesz się najbardziej wypoczęty,
• pomocne  może  okazać  się  organizowanie  zagadnień  w  taki  sposób,  aby  po  dziedzinie,  która  sprawia  ci

trudność, następowała taka, którą lubisz – to pozwoli utrzymać twoją motywację do nauki na wysokim poziomie,
• pod koniec każdego dnia zorganizuj sobie godzinę na powtórzenie tego, co do tej pory udało ci się przerobić;

powtórki pomagają zrozumieć wiadomości i ułatwiają zapamiętanie,
• pamiętaj,  aby w rozkład twojego zwykłego dnia nauki  wpisane były też przerwy;  pomogą ci  one płynnie

przejść od powtórki materiału z jednego przedmiotu do powtórki kolejnego.
Udaje mi się przestrzegać ułożonego harmonogramu jedynie przez tydzień, później się poddaję.

Harmonogram powtórkowy jest przewodnikiem, który pomoże ci się zorganizować.
Jeśli czujesz, że zbyt mało się uczyłeś, nie wahaj się i napraw to opóźnienie; zawsze lepiej jest nadrobić stracony

czas, niż zupełnie zrezygnować z wypełniania harmonogramu.
Jeśli jednak nie uda ci się wypełniać zadań założonych w harmonogramie, to możliwie, że jest on „przeładowany”

i wymaga przemyślenia.
Wyszukała: Ola Szymańska kl. Ia



Spektakl „Romeo i Julia” w Pułtusku

15  stycznia  2016  roku uczniowie  klasy  IIIa  i  IIIb  wybrali  się  do  Pułtuska,  aby  obejrzeć  dramat  Williama
Szekspira.  Sztuka została  wystawiona w  Akademii  Humanistycznej  im.  Aleksandra Gieysztora. Opiekę nad grupą
sprawowały: p. Daniela Wawrzonkowka, p. Ewelina Siemiątkowska oraz p. Elżbieta Wierzbicka.

Coś na początek
Powszechnie wiadomo, że wizytę w teatrze należy poprzedzić zapoznaniem się z utworem, gdyż w spektaklu

przedstawione  są  fragmenty dzieła  –  sztuka  mogłaby wydawać  się  chaotyczna.  Dlatego uczniowie  obejrzeli  film
przedstawiający losy Romea i  Julii,  w nowoczesnym wydaniu.  Kontrast  stanowiła  scenografia,  czyli  współczesne
miasto i tekst wypowiadany przez aktorów, żywcem wzięty z dramatu Szekspira.

Spektakl
Około 10.30 zajęliśmy miejsca w wynajętym autokarze. Podróż była krótka - trwała około pół godziny, minęła na

głośnych rozmowach, opowiadaniu śmiesznych historii i anegdot. Co jakiś czas słychać było salwy śmiechu. :)
Po wejściu do pułtuskiej uczelni zajęliśmy miejsca blisko sceny, co umożliwiło skupienie się i poprawiło komfort

oglądania.
Myślę, że historia Romea i Julii jest wszystkim znana. Młodzi pochodzą z dwóch

zwaśnionych  rodów:  Kapuletów  oraz  Montekich.  Poznają  się  na  balu  maskowym
w  domu  Julii,  tego  samego  wieczoru  mają  możliwość  porozmawiać  w  ogrodzie
właścicielki. Czternastolatka i młodzieniec zakochują się od pierwszego wejrzenia. Na
drugim spotkaniu planują ślub. Następnego dnia w celi Ojca Laurentego Romeo i Julia
ślubują sobie miłość, uczciwość oraz wierność do grobowej deski. Nie wszystko idzie
jednak zgodnie z planem młodych małżonków. Ojciec dziewczyny, niepoinformowany o
jej ślubie z Montekim, chce wydać jedyną córkę za szlachetnego Parysa. Ponadto Romeo
zabija krewnego żony – Tybalta i zostaje skazany na wygnanie z kraju. Julia szuka pomocy u franciszkanina. Zakonnik
daje  jej  miksturę,  dzięki  której  na  42  godziny zostanie  wstrzymany jej  oddech i  bicie  serca.  Monteki  otrzymuje
informacje o zgonie ukochanej małżonki. Uważa, że życie bez Julii nie ma sensu, więc  po wypiciu trucizny umiera
przy jej boku. Gdy dziewczyna budzi się ze snu, jest już za późno. Sama odbiera sobie życie.

Po obejrzeniu  spektaklu  powróciliśmy do autokaru.  O godzinie  13:15  byliśmy już  w szkole.  Wróciliśmy na
zajęcia.

Podsumowanie
Wyjazd na sztukę uważam za interesujące i miłe doświadczenie. Po obejrzeniu filmu i przeczytaniu fragmentów

utworu  Szekspira,  mieliśmy  jeszcze  możliwość  obejrzenia  bohaterów  „na  żywo”.  Dramat  przedstawia  motyw
nieszczęśliwej miłości, który jest obecny w różnych tekstach kultury. Fenomen „Romea i Julii” polega na tym, że od
ponad czterech wieków jest nieustannie wystawiany na deskach różnych teatrów.

<obiektywna>

Myśli nieuczesane
Rok 2016 powitaliśmy zapewne w szampańskich nastrojach. ^^ Mam nadzieję, że tak jak ja, miło spędziliście

ostatni dzień roku i świetnie się bawiliście. Jestem ciekawa, czy każdy wybrał choć jedno noworoczne postanowienie –
swoją  wadę,  nad  którą  CHCE  pracować,  bo  przecież  od  chęci  wszystko  się   zaczyna...  Co  ja  postanowiłam?
Oczywiście nie powiem. :D

Oceny proponowane,  śródroczne i zachowania już wystawione, także z czystym kontem wchodzimy w nowy
semestr. Właśnie teraz zaczyna się istny horror, który będzie rozgrywał się w naszej szkole przez kolejne trzy miesiące.
Mowa oczywiście  o  „małej  maturze”  trwającej  od  18  do  20  kwietnia.  W trzecich  klasach  wyraz  „egzamin”  jest
odmieniany przez wszystkie przypadki, liczby i rodzaje na każdej lekcji... Choć po przerwie świątecznej nie możemy
narzekać – na pewno troszkę wypoczęliśmy, a już niedługo, bo od 1 lutego będzie kolejna szansa – ferie zimowe.

W te  mroźne  (ostatnio  nawet  śnieżne  ;)  )  i  długie  wieczory zachęcam wszystkich  do...  czytania!  W szkole
podstawowej nie byłam zwolenniczką książek – czytałam obowiązkowe lektury i nic więcej. Dopiero teraz doceniam
wartość utworów. Naprawdę! Nie mówię o długich, nudnych, pisanych archaicznym stylem książkach (bo przyznajmy
szczerze – te dzieła mają innych fanów). Przede wszystkim polecam książki młodzieżowe, autorstwa m. in. p. Ewy
Nowak czy p. Anny Łaciny, których nie brakuje w naszej bibliotece. Myślę, że warto zainwestować w biografie np.
Jakuba Błaszczykowskiego, Pawła Zagumnego czy ks. Jana Kaczkowskiego.  Każdy z tych panów ma coś ciekawego
do powiedzenia, bo każdy przeżył wiele. Od wzlotów do upadków, przez przyjaźń i ciężką prace. Warto.

Po  tej  mowie  motywacyjnej  dziękuję  za  uwagę.  Życzę  udanych  ferii,  a  o  swoich  opowiem  w  następnym
artykule. :)

<obiektywna>



W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski postanowił wcielić w życie nowe pomysły. Uznaliśmy, że należy
wprowadzić konkurs na super frekwencję.  Przed startem, zapoznaliśmy uczniów i nauczycieli  z  zasadami gry.  To
wychowawcy  klas  zliczają  nieusprawiedliwone  godziny  lekcyjne,  spóźnienia  oraz  nieobecności  na  zajęciach
dodatkowych i świetlicowych, a następnie wpisują punktów ujemne. Konkurs jest rozliczany co miesiąc, a jego wyniki
są umieszczane na tablicy ogłoszeń. Dla najlepszej klasy w danym miesiącu przewidziana jest nagroda.

Pierwszym zwycięzcą za listopad 2015r.  została klasa IIIb  i  otrzymała  od SU ryzę papieru.  Gratulujemy
i życzymy wytrwałości. 

Klaudia W.

Nazywam się Magdalena Szymańska. W bieżącym roku szkolnym uczęszczam do klasy IIa.
Osiągam dobre wyniki w nauce. Lubię czytać i grać w siatkówkę. Interesuję się sportem.

W ubiegłym roku szkolnym razem z koleżanką z klasy uzyskałam wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie  na  komiks  ekonomiczny.  Dwukrotnie  reprezentowałam  Szkołę  Podstawową  im.
Oskara  Kolberga  w  Karniewie  w  finale  Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Osiągam także wysokie wyniki w Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Kończąc  szkołę  podstawową,  otrzymałam  nagrodę  fair  play.  Uzyskałam  również  najwyższy
wynik w teście kompetencji, kończąc naukę w szkole podstawowej.  

Wybrałam matematykę jako kierunek stypendium, ponieważ interesuję tą dziedziną. To ona
nie sprawia mi żadnych problemów. Temat mojego projektu brzmi: Jakie bryły można spotkać w
otaczającym nas świecie?

Pracuję pod kierunkiem pani Joanny Jaworskiej. Do tej pory wykonałam kilka plakatów na temat klasyfikacji brył.
W przyszłości chciałabym zostać informatykiem bądź prawnikiem. 

Nazywam się  Eliza  Szwejk,  mam 13  lat  i  uczęszczam do  klasy Ib  w  karniewskim
gimnazjum. 

W wolnych chwilach często czytam książki (głównie fantasy) i słucham muzyki. Lubię
też  grać  w  siatkówkę,  co  tydzień  chodzę  na  SKS-y  i  jestem  w  reprezentacji  szkolnej.
W wolnych chwilach lubię rysować. Moimi ulubionymi przedmiotami są język angielski oraz
chemia.

Przy wyborze przedmiotu wahałam się. Rodzice radzili mi odrzucić język angielski, gdyż
chodzę  na  prywatne  lekcje,  więc  i  tak  nieźle  mi  idzie.  Pozostały  więc  dwie  propozycje,
ostatecznie zdałam się na los i wybrałam chemię. 

Tytuł mojego projektu: Wiem, co jem, czyli ogólnie o chemii w żywności i dodatkach
chemicznych.

Nie wiem, czy kiedyś mi się to przyda. Mam nadzieję, że tak. 

Nazywam się Aneta Szwejk i uczęszczam do klasy IIa. Mam dość szerokie zainteresowania,
ale najbardziej fascynuje mnie czytanie książek fantastycznych i słuchanie muzyki alternatywnej.
Lubię  też  grać  w siatkówkę.  Do  moich  sukcesów można  zaliczyć  to,  że  co  roku otrzymuję
świadectwo  z  wyróżnieniem oraz  fakt,  iż  zdołałam uzyskać  tytuł  finalisty  w  Kuratoryjnym
Konkursie Polonistycznym.

Temat, który wybrałam, Technologie informacyjne w uczeniu się i dzieleniu wiedzą, dotyczy
propagowania uczenia się przez internet i tworzenia stron internetowych. Wybrałam go, ponieważ
wiem, że umiejętności,  które zdobędę przy jego realizacji,  będą przydatne w przyszłości.  Co
prawda jeszcze nie wiem, co bym chciała robić za kilka lat, ale z pewnością udam się do liceum

i na studia.



Nazywam się Gabrysia Niesłuchowska i chodzę do klasy Ib. Uwielbiam przyrodę, dlatego
zdecydowałam  się  na  projekt  z  biologii  pt:  ,,Czy  należy  chronić  naturalne  środowisko''.
Uważam, że jest interesujący. Jednym z moich zadań jest przeprowadzenie ankiety i zrobienie
ulotek, które wiszą przy kontaktach w naszej szkole. 

Naszym obowiązkiem jest ochrona środowiska, bo to my je zatruliśmy. Mam nadzieję, że
moja praca nie pójdzie na marne i zaczniemy dbać o środowisko. Interesuję się również historią, 
a szczególnie czasami PRL-u.

Nazywam się Natalia Zbrzezna, w lutym skończyłam czternaście lat i jestem w klasie Ia. Od urodzenia mieszkam
w Byszewie wraz z mamą, tatą, babcią i starszym o trzy lata bratem Danielem, który już ukończył nasze gimnazjum.

Aktualnie chodzi do technikum w Ciechanowie. 
Bardzo  lubię  czytać  książki.  Do  moich  ulubionych  należy  m.in.  seria  o  przygodach

Harry'ego Pottera (J.K. Rowling), seria GONE Zniknęli (Michael Grant). Jestem również wielką
fanką filmów. Oglądam praktycznie wszystkie gatunki. Moim ulubionym filmem jest 'Indiana
Jones i Ostatnia Krucjata', który po raz pierwszy obejrzałam prawie osiem lat temu. Oprócz tego
bardzo  lubię  też  "Gwiezdne  Wojny",  trylogię  "Powrót  do  Przyszłości"  oraz  musical  "Les
Miserables"- "Nędznicy". Pasjonują mnie także filmy animowane. Moim idolem i wzorem jest
Walt Disney. Jeśli chodzi o muzykę , to najczęściej wybieram ścieżki dźwiękowe z filmów, ale
moim ulubionym gatunkiem niewątpliwie jest też rock. Do ulubionych wykonawców zaliczam
zespół Imagine Dragons, The Beatles, HIM, Nirvana czy Guns N' Roses, zaś bardzo nie lubię

disco polo i większości popowych wykonawców. 
Od dwóch lat (plus minus roczna przerwa) rysuję. Nie są to dzieła sztuki, jednak lubię to robić. 
W ubiegłym roku, w klasie VI szkoły podstawowej, zdobyłam tytuł laureatki w konkursie polonistycznym, ale

w tym roku ze stypendium wybrałam język angielski. Moje projekty w głównej mierze będą dotyczyły świąt w Polsce
i krajach anglojęzycznych. 

Jeszcze dokładnie  nie  wiem,  co chciałabym robić  w przyszłości.  Z pewnością   musi  to  być  coś  związanego
z moimi zainteresowaniami. Do tej pory myślałam o szkole filmowej lub dziennikarskiej.

W laboratorium 
7 stycznia 2016 roku w czwartek grupa uczniów uczęszczających na koło geograficzne i realizujących projekt

Jak  zmienia  się  nasza  rzeka?  udała  się  wraz  z  panią  Małgorzatą  Żychowsksą  i  panią  Agatą  Pastewką  do
laboratorium HAMILTON „Mazowsze” w Makowie  Mazowieckim.  Celem naszej  wizyty było  zapoznanie  się
z pracą laboratorium, które w grudniu 2015 r. przeprowadziło badania próbek wody z Pełty specjalnie dla naszej grupy.
Sprawdzały one czystość wody oraz obecność drobnoustrojów w naszej rzece. Należy dodać, że rezultaty badań nie
były zadowalające, gdyż ujawniły m.in. obecność bakterii z grupy coli oraz enterokoki kałowe.

Lekcja w laboratorium odbyła się w czasie zajęć. Spotkanie rozpoczęła pani laborantka, opowiadając o historii
miejsca. Dowiedzieliśmy się, że HAMILTON powstał w 1997 roku, pierwszą siedzibę placówka miała w Chorzelach.
Wówczas zakład wykonywał badania wyłącznie na surowym mleku krowim do skupu. Dopiero na przełomie lat 1999
i 2000 siedziba została przeniesiona do Makowa. Zaskoczyło nas to, ile badań obecnie przeprowadza laboratorium. Są
to  badania  mikrobiologiczne i  składu mleka  surowego,  mikrobiologii  żywności,  dodatków do żywności  i  higieny
produkcji żywności, mikrobiologia paszy, kosmetyków, suplementów diety oraz mikrobiologiczne i fizykochemiczne
badania wody. Sporo! 

Pani zaznaczyła też, że zwykle nie robi się tu badań wody rzecznej. Dla nas jednak zrobiono wyjątek, za co bardzo
serdecznie  dziękujemy prezesowi  Zarządu HAMILTON Mazowsze  panu Marianowi Ruszczyńskiemu,  który
wyraził zgodę na ten eksperyment. 

Następnym punktem wyjazdu  było  zwiedzanie  siedziby HAMILTON.  Jest  tam kilka  niewielkich  pomieszczeń
m.in.: pracownia badań środowiskowych, pracownia bakteriologii itd.. W każdym jednak znajduje się lodówka i/lub
cieplarka. Zdziwiło nas, że oprócz pracowni jest jeszcze sala, gdzie smakuje się i wącha próbki!

Jak już wspominałam w pomieszczeniach znajdują się lodówki, gdzie przechowuje się głównie pożywki (bardzo
kolorowe), które laboratorium dostarcza nawet do Gdańska!

Przechodząc obok jednej z pracowni, udało nam się zobaczyć, jak pani przeprowadza badania na mleku. Później
przeszliśmy do  pomieszczenia,  gdzie  znajdowała  się  maszyna  wykrywająca  salmonellę.  O  niej  porozmawialiśmy
później. Okazało się, że na terenie Makowa salmonella... w ogóle nie jest wykrywana. To nas uspokoiło.

Furorę  zrobił  bezdotykowy kran,  który reagował na ruch i  „sam się  włączał”.  Pani  wyjaśniła,  że wszędzie są



bezdotykowe krany, aby uniknąć przenoszenia bakterii.
Później  oglądaliśmy,  jak  robi  się  próbki  wody!  Laborantka  powiedziały nam,  że  wyniki,  które  otrzymaliśmy

wcześniej, pochodzą z naszej rzeki, ale woda była znacznie rozcieńczana. Niestety, z badań, które przeprowadzane
były na naszych oczach, nic by nie wyszło. Woda była... destylowana.

Na koniec spotkania podziękowaliśmy za możliwość odwiedzenia laboratorium, po czym udaliśmy się w drogę
powrotną do szkoły.

Lekcja była bardzo ciekawa i pouczająca. 

„Trzy dni” cz. IV
Zgodnie z zapowiedzią mojego pracodawcy, przeprowadziłem się do Japonii,a dokładnie do Tokio. Na miejscu od

razu zobaczyłem ulice przepełnione ludnością nie tylko z Japonii, ale również z innych zakątków świata. Niektóre
osoby miały na twarzy maseczkę ochronną. Oczywiście po to, aby zbyt duże ilości zanieczyszczonego powietrza nie
dostały się do układu oddechowego. 

Z tego, co wiedziałem, moje nowe mieszkanie nie znajduje się daleko od lotniska. W związku z tym do domu
udałem się pieszo. W czasie „spaceru” zaobserwowałem, że od teraz będę codziennie widywał przedstawicieli różnych
kultur. Od poważnych ludzi biznesu, przez przeciętnych ludzi, po fanów mangi – tzw. „mangowców”. Ci ostatni wy-
różniają się dosyć... pomysłowym i oryginalnym wyglądem. Wykreowany przez japońską młodzież styl lolita, otaku
lub emo jest obecnie spotykany na całym świecie. Na szczęście mój kontakt  z przedstawicielami różnych subkultur
ograniczał się jedynie do przypadkowego spotkania takiego przechodnia na ulicy. 

Doszedłem do wniosku,  że  jeżeli  będę obecny na spotkaniach z japońskimi  przedstawicielami,  to  koniecznie
muszę zapoznać się z panującymi tutaj zwyczajami. Gdy byłem już w swoim mieszkaniu, od razu rozpocząłem szukać
w sieci informacji na temat japońskich obyczajów. W internecie dowiedziałem się, że: 

•  zawsze trzeba zdejmować buty,  wchodząc do czyjegoś mieszkania lub świątyni.  W butach nie powinno się
chodzić po tatami, czyli specjalnych grubych matach, które są zamiast klepki na podłodze. Tatami możemy spotkać
w  hotelach  czy  schroniskach  młodzieżowych,  także  w  restauracjach  czy  innych  lokalach  gastronomicznych
o tradycyjnym wystroju;

• głośne czyszczenie nosa w miejscu publicznym nie jest mile widziane;
• często możemy się spotkać z tradycyjnym japońskim wyrazem szacunku, czyli ukłonem. Japończycy najczęściej

kłaniają się przy powitaniu i pożegnaniu, my też powinniśmy odwdzięczyć się tym samym;
• nie ma zwyczaju ustępowania miejsca starszym ludziom, kobietom w ciąży i kobietom z dziećmi. 
Istnieje przysłowie: „Co kraj, to obyczaj”. Przeczytawszy wiele japońskich zwyczajów, jak najbardziej zgodziłem

się z tą sentencją. Zdecydowałem, iż w najbliższym czasie skupię się wyłącznie na pracy. Podróżowanie po kraju i
zwiedzanie Tokio zaplanuję na kolejne miesiące. W końcu miałem spędzić w Japonii dwa lata...

Malco

Shrove Tuesday
Have you ever heard about Shrove Tuesday? It is a popular holiday in soe countries like the UK, Canada, New

Zealand and Australia. It's celebrated in the USA too, but it isn't very popular. Another name of this holiday is Pancake
Day and it is celebrated on the last day of Carnival. This year it was the 9 th of February. Shrove Tuesday is similar to
the polish holiday called „Tłusty Czwartek”.

At 11 o'clock bells in churches start ringing and people begin ceebrating. They organize many different events like
Pancake  Races  and they eat  a  lot  of  food of  course!  The  most  popular  dishes  are  pancakes,  cenci  (sweet,  fried
dumpling) and festy cook – a scotish meal. It's rolled and baked minced meat. There are also a lot of different types of
desserts and sweets!

Aneta Szwejk 2a

Top premiery gier w 2016
• 28 stycznia Rise of the Tomb Raider (PC)
• 3 lutego American Truck Simulator (PC)
• kwiecień Need for speed (PC)
• 19 stycznia Darkest Dungeon (PC)
• listopad/grudzień For Honor (PC)

Zakaz transferowy dla Atletico i Realu Madryt
Real Madryt  i  Atletico Madryt  zostały ukarane przez FIFA zakazem transferów w dwóch następnych oknach

transferowych. To efekt naruszenia przepisów przy podpisywaniu kontraktów z nieletnimi piłkarzami.



"Kluby  naruszyły  regulamin  dotyczący  transferów  międzynarodowych,  pierwszej  rejestracji  niepełnoletnich
zawodników i uczestnictwa niektórych piłkarzy w rozgrywkach" – można przeczytać w oświadczeniu na oficjalnej
stronie FIFA.

"Dodatkowo Atletico i Real muszą zapłacić kolejno: 900 tysięcy i 360 tysięcy franków szwajcarskich grzywny
i mają 90 dni na uregulowanie wszystkich spraw z niepełnoletnimi piłkarzami" – zaznaczono.  

Oba stołeczne kluby mogą dokonywać transferów w trwającym jeszcze okienku transferowym. Kolejnych graczy
będą  mogły  pozyskać  dopiero  po  zakończeniu  sezonu  2016/17.  W  kręgu  zainteresowań  Realu  był  napastnik
reprezentacji Polski i Bayernu Monachium Robert Lewandowski. 

Jak kara wpłynie na rynek transferowy?
Nie przyleci do Madrytu nasz Robert Lewandowski - najwcześniej wyląduje tam w lipcu 2017 roku, tuż przed 29.

urodzinami. Nie przyleci tam też Paul Pogba z Juventusu. Ani David De Gea, który między słupki Realu wchodził już
w minione  wakacje.  Ani  nawet  Eden  Hazard.  A mówimy to  Florentino  Perezie,   zakupoholiku,  który zaskoczył
wszystkich wstrzemięźliwością ostatniego lata, kiedy wydał "tylko" 75 mln euro.

Przygotował Marcin Gorczyński i Kamil Szczepański

W tym numerze gość wyjątkowy - Damian Skoczyk!
Jest to dwudziestojednoletni wokalista. Znamy go z takich utworów jak: Zawsze Ty, Przyjaciel czy Nie sam.
Jako  inspiracje,  wokalista  wymienia  takich  artystów,  jak Justin  Bieber, Usher, Justin  Timberlake czy  Michael

Jackson.
  „Zawsze Ty”…

„Dla Ciebie budzę nowy dzień, 
w Tobie widzę cały sens, 
wiem, że o tym marzysz też,
zależy mi na Tobie i naprawdę staram się.
żebyś zaufała mi,
żebyś dała kilka chwil.
Ja nigdy nie poddam się
walki smak, walka trwa aż zdobędę Cię.”

Emilka z Ib

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED 

Co to jest?
Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibrillator) jest to urządzenie,

które  po  podłączeniu  elektrod  do  klatki  piersiowej  poszkodowanego  analizuje  rytm  serca  i  określa,  czy
poszkodowany  wymaga  defibrylacji (defibrylacja  jest  to  zabieg  medyczny polegający na  zastosowaniu  impulsu
elektrycznego prądu stałego o określonej energii).

Czy każdy może go używać?
AED może  być  używany przez  osoby posiadające  wykształcenie  medyczne,  jak  również  przez  osoby,  które

takiego wykształcenia nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy.
Po  licznych  badaniach  stwierdzono,  że  wczesne  użycie  defibrylatora  powoduje  zwiększenie  wskaźnika

przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w
niektórych przypadkach nawet do 75%.

Jak postępować z defibrylatorem?
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów defibrylatorów, ale wszystkie pracują według tych samych zasad!
AED po uruchomieniu wykorzystuje komunikaty głosowe oraz rysunki w celu instruowania ratownika podczas

reanimacji,  która  składa się  z  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  i  defibrylacji.  Kiedy AED wykryje  rytm serca
wskazany do defibrylacji, ładuje się i wydaje ostrzeżenie „ Nie dotykaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji”- po
wysłuchaniu tego komunikatu ratownik naciska przycisk defibrylacji.

Następnie AED wydaje polecenie wykonania reanimacji przez okres dwóch minut, po czym urządzenie wykonuje
ponowną analizę rytmu serca.

Dodatkowe wyposażenie defibrylatora to:
•nożyczki – służą do rozcinania ubrania
•maska ochronna – potrzebna do sztucznego oddychania
•ręcznik – do wytarcia mokrej klatki piersiowej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Justin_Timberlake
https://pl.wikipedia.org/wiki/Usher


•żyletka – do wygolenia owłosionej klatki piersiowej

Gdzie można spotkać defibrylator?
Dzisiaj defibrylatory AED można spotkać w centrach handlowych, urzędach, obiektach sportowych oraz wszędzie

tam, gdzie ryzyko zatrzymania krążenia jest znaczne z uwagi na ogromną liczbę odwiedzających dany obiekt. 
Nowoczesne defibrylatory wydają sygnały dźwiękowe ułatwiające ratownikom utrzymanie odpowiedniego tempa

ucisków klatki piersiowej, które według standardów wynoszą 100 uciśnięć na minutę.
Drugim  ciekawym  rozwiązaniem  jest  również  monitorowanie  głębokości  ucisku  klatki  piersiowej  podczas

reanimacji i wydawanie komunikatów głosowych, jeśli głębokość ucisku jest nieodpowiednia.
Monika K.

STYCZEŃ
1.01 - Nowy Rok
2.01 - Premiera opery Latający Holender Richarda Wagnera (1843)
3.01 - 1.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (1993)
4.01 -  Urodził się Isaac Newton (1643).
05.01 - Powołano ,,Journal des Davants’’.
06.01- Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
07.01 - Jerzy Waszyngton wybrany na 1. Prezydenta USA (1789).
08.01 - Charles de Gaulle został prezydentem Francji (1959).
09.01 - Premiera  1. odcinka serialu Podróż za jeden uśmiech (1972).
10.01 - W Londynie otwarto 1. na świecie linię metra (1863).
11.01 - Powstała Amerykańska Akademia Filmowa przyznająca Oscary (1927).
12.01 - Największy statek pasażerski świata RMS Queen Mart 2 wyruszył w 1. Rejs (2004).
13.01 - Powstało towarzystwo National Geographic (1888)
14.01 - 1. Wydanie dziennika ,,Rzeczpospolita’’ ( 1982)
15.01 - Urodził się Stanisław Wyspiański (1869).
16.01 - Została wydana 1. Część powieści Don Kichot Miguela de Ceeventesa (1605).
17.01 - Ukazał się album Yellow Submarine grupy The Beatels (1969).
18.01 - Rozpoczęła się Konferencja Pokojowa w Wersalu (1919).
19.01 - Urodził się Edgar Allan Poe (1809).
20.01 - Urodził się Fredrico Fellini (1920).
21.01 - Dzień Babci
22.01 - Dzień Dziadka
23.01 - TVP rozpoczęła regularne nadawanie programu (1953).
24.01 - Firma Apple wprowadziła na rynek  komputer z serii Macintosh (1984).
25.01 - 1. Zimowe igrzyska olimpijskie w Chamonix (1924)
26.01 - Sejm uchwalił Kartę Nauczyciela (1982).
27.01 -  Odbyło się 1. losowanie toto-lotka (1957).
28.01 - Urodził się Jan Heweliusz (1611).
29.01 - Otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie (2012)
30.01 -  Urodził się Aleksander Gierymski (1850).
31.01 -  Przyjęto 13. poprawkę do Konstytucji USA znoszącą niewolnictwo (1865).

LUTY
01.02 - Ukazała się 1. edycja Oxford English Dictionary (1884).
02.02 - Oscypek uzyskał status Chronionej Nazwy Pochodzenie UE (2007).
03.02 - Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka dokonali 1. zimowego wejścia na himalajski szczyt Annapurna (1987).
04.02 - Tłusty czwartek
05.02 - Premiera opery Otello Giuseppe Verdiego (1887)
06.02 - Ostatnia sobota karnawału
07.02 - Podpisano traktat z Maastricht powołujący do życia Unię Europejską (1992).
08.02 - Urodził się Juliusz Verne (1828).
09.02 - Ostatki
10.02 - Komputer wygrał pierwszą partię w szachowym pojedynku z mistrzem świata Garrym Kasparowem (1996).
11.02 - Urodził się  Thomas Alva Edison (1847).
12.02 - Amerykanin Lewis Waterman opatentował wieczne pióro (1884).
13.02 - Adam Mickiewicz zakończył pracę nad Panem Tadeuszem (1834).
14.02 - Dzień Zakochanych



15.02 - Urodził się Galileusz (1564).
16.02 - W Mediolanie otwarto Muzeum Nauki i Technologii im. Leonardo da Vinci (1953).
17.02 - Prapremiera Zemsty Aleksandra Fredry (1834).
18.02 - Ukazała się powieść Przygody Hucka Finna Marka Twaina (1885).
19.02 - Thomas Edison opatentował fonograf (1878).
20.02 - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 
21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
22.02 - Po raz ostatni zabrzmiał amerykański Dzwon Wolności (1846).
23.02 - Wprowadzono międzynarodowe normy ISO (1947).
24.02- Została założona Biblioteka Narodowa w Warszawie (1928)
25.02 - premiera filmu Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy (1977).
26.02 - Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym (1927).
27.02 - Urodził się Daniel Olbrychski (1945).
28.02 - Rudolf Diesel opatentował silnik spalinowy (1892).
29.02 - Przyznano 8 Oscarów Przeminęło z wiatrem podczas 12. Ceremonii (1940).

Wyszukała: Alicja Otłowska


Arthur Conan Doyle 

Sherlock Holmes pies Baskervillów
Na okładce widnieje pies z otwartą paszczą. Ma duże kły i czarną sierść. Na okładce

jest  też podane imię i  nazwisko autora  oraz tytuł  książki.  Gdzieniegdzie są  czerwone
kropki, które naśladują krople krwi.

Dzięki ich nowemu przyjacielowi doktorowi Mortimerowi poznali nowego spadko-
biercę - baroneta Henry'ego Baskervilla. Ustalają, że doktor Watson jedzie razem z dokto-
rem i baronetem na dwór Baskerville Hall, gdzie będzie chronił Henry'ego Baskervilla.
Cała trójka jedzie do dworu, który jest otoczony wrzosowiskiem, tam zginął sir Charles
Baskerville. Doktor Watson poznaje pracowników i przyjaciół zmarłego właściciela dwo-
ru. Poznaje też Stapletonów z Merripit House. Tam również zostaje pomylony z barone-
tem i otrzymuje dziwne ostrzeżenie od pani Stapleton. Watson wysyła Holmesowi pierw-
sze sprawozdania. Pewnej nocy nie może zasnąć i słyszy skrzypienie desek od podłogi.
Po kilku minutach znów słyszy skrzypienie, które sugeruje, że osoba, która szła, wraca.
Dźwięk ucichł. Doktor postanawia powiedzieć o tym nowemu właścicielowi dworu. Oka-
zuje się, że sir Henry też wszystko słyszał. Obaj postanawiają zaszyć się w sypialni sir
Henry'ego i poczekać. W nocy nic nie słyszą i usypiają. Drugiej nocy dowiadują się, że to
służący Barrymore. Po chwili przychodzi jego żona i przyparci do muru, wyznają prawdę.

Okazało się, że brat pani Barrymore uciekł z więzienia. Doktor Watson i sir Henry
Baskerville poszli go poszukać. Niestety bez efektów. Tymczasem doktor Watson ujrzał człowieka na skale. Po kilku
dniach postanawia pójść za chłopcem, który niósł jedzenie do starych kamiennych domów. Watson wszedł za nim.
Nagle usłyszał, że ktoś idzie i ukrył się. Gdy usłyszał znajomy głos, zrozumiał, że to Sherlock Holmes. Okazało się, że
był na wrzosowisku od samego początku. Watson opowiedział ze szczegółami co się stało. O więźniu na wolności
i  o  tym,  że  baronet  zakochał  się  w  pannie  Stapleton.  Rozmowę  przerwał  im  krzyk,  który  przeszył  ciszę  na
wrzosowisku. Szybko pobiegli  na miejsce ''Światło zapałki ujawniło jeszcze coś, co spotęgował nasze przerażenie.
Było to ciało.''

Jeśli  chcecie  się  dowiedzieć,  czyje  to  było  ciało  i  czy  Sherlock  Holmes  wytropi  krwiożerczą  bestię  oraz
bezwzględnego mordercę, przeczytajcie książkę Conan Doyle'a ''Sherlock Holmes pies Baskervillów''.

Dominika Cesarz

                                

Zespół  rockowy  z  Liverpoolu,  działający  od  1960  (wcześniej  jako  The
Quarrymen). Formację tworzyli John Lennon, Paul McCartney, George Harrison oraz
Ringo Starr. Jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej.  W miarę
rozwoju  kariery  ich  muzyka  stała  się  bardziej  zróżnicowana,  a  na  ich  albumach
pojawiały  się  utwory  gatunków  takich  jak  hard  rock,  psychodeliczny  rock,  pop
barokowy, blues, heavy metal, a także utwory awangardowe. Prawie przez całe lata



sześćdziesiąte wyznaczali nowe trendy muzyczne, a ich utwory były wzorem dla przyszłych zespołów muzycznych.
W historii amerykańskiego rynku fonograficznego nikt nie sprzedał więcej płyt niż The Beatles.

26 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyła się lekcja muzyki poświęcona zespołowi „The Beatles”. Naszą
szkole odwiedzili panowie z Agencji Artystycznej „Mat”. Podczas lekcji usłyszeliśmy najsłynniejsze utwory zespołu
i dowiedzieliśmy się o jego działalności. Na koniec przyszedł czas na konkurs w którym udział wzięły: Agata Lustyk,
Natalia Zabielska i Natalia Zbrzezna. Oto wyniki: I miejsce Agata Lustyk, II miejsce Natalia Zabielska, III miejsce
Natalia Zbrzezna.

Edyta P. z Ia

9. Wyrób cukierniczy w postaci uformowanego na kształt lekko 
spłaszczonej, mieszczącej się w dłoni kuli. Popularny w tłusty 
czwartek.
10. Zwyczajowe określenie karmy przeznaczonej dla koni.
11. Trzecia pod względem długości rzeka Polski.
12. Nasz kontynent.
13. Imię księcia, który sprowadził do Polski Krzyżaków.

14. Siedziba instytucji Unii Europejskiej.
15. Pod pełną nazwą  Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego 
w Jerozolimie.
16. Jednostka siły. 
17. Wzgórze na Pomoście Krakowskim, znajduje się tam Zamek Królewski.
18. Odłam Indoeuropejczyków żyjący w północnej i środkowo-północnej Europie, 
na północ od ludów celtyckich, posługujący się językami germańskimi.
19. N – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7.

Marcin Gorczyński i Kamil Szczepański

6 stycznia 2016r. - Orszak Trzech Króli w Pułtusku. W tym roku wzięli w nim udział i nasi uczniowie. Marta Jakubiak,
Alicja  Skórzyńska,  Patrycja  Gronowska,  Agata  Lustyk  i  Sebastian Dolecki  mimo mrozu i  śniegu w wolny dzień
przygotowali jedną ze scenek. Brawo i ogromne gratulacje. Grupą opiekowała się p. A. Pastewka.

7 stycznia 2016r. - grupa drugoklasistów z koła geograficznego pod opieką pani Małgorzaty Żychowskiej gościła

1. Tegoroczny zdobywca Złotej Piłki.
2. Imię Jana Pawła II.
3. Pierwsza stolica Polski.
4. Graniczy z nami od Zachodu.
5. Stolica i największe miasto Włoch.
6. Imię księcia Polski z dynastii Piastów 
sprawującego władzę ok. 960r.

7. Nazwisko człowieka, który odkrył 
Amerykę.

8. Jedna z czołowych marek sportowych.



w laboratorium JSH Hamilton Mazowsze Sp. z o. o w Makowie Mazowieckim

10 stycznia 2016r. - 24. Finał WOŚP Mierzymy wysoko! Po raz kolejny zbieraliśmy pieniądze dla pediatrii, tym razem
wyposażając oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości szpitali. Finał to również zbiórka na
rzecz geriatrii. „Szefem" Sztabu, czyli osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie wszystkiego oraz pełne rozliczenie
był pan Waldemar Zając.

10 stycznia 2016r. - w Karniewie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Karniewo w ramach 24.
Finału Wielkiej  Orkiestry Świątecznej  Pomocy.  W turnieju uczestniczyło 10 drużyn z :  Makowa Mazowieckiego,
Gołymina i Karniewa w rocznikach 2005/2006 i 2003/2004.

11 stycznia 2016r. - REKORDOWA ZBIÓRKA WOŚP 2016 w Karniewie. W czasie 24. Finału WOŚP po raz kolejny
wolontariusze zbierali pieniądze w Karniewie. Zebrano rekordową sumę - 6427,89 zł. 

11 stycznia  2016r.  - odbył  się  szkolny turniej  tenisa  stołowego  dziewcząt.  Brało  w nim udział  12  dziewcząt  ze
wszystkich klas, wyłonionych z eliminacji klasowych. 

11 stycznia 2016r. -  spotkanie uczniów z koła geograficznego z wójtem gminy Karniewo p. M. W. Jasińskim pod
opieką pani Małgorzaty Żychowskiej.

15 stycznia 2016r. - wycieczka klas III do Pułtuska, gimnazjaliści obejrzeli spektakl pt. „Romeo i Julia”.

17  stycznia  2016r.  -  mecz  dziewcząt  w  piłkę  ręczną  w  Makowie  Mazowieckim.  Mimo  chęci  i  walki  naszym
dziewczętom nie udało się zająć miejsca na podium.

18 stycznia 2016r. - uczennica klasy IIc Agata Lustyk wzięła udział w konkursie kolęd i pastorałek w GOK'u. Zajęła
pierwsze miejsce. Gratulujemy!

18 stycznia 2016r. -  Aneta Szwejk kl. II a reprezentowała naszą szkołę w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym
w Warszawie. Uczennica zdobyła tytuł finalistki. Jej opiekunem była p. D. Wawrzonkowska.

21  stycznia  2016r.  -  mecze  reprezentacji  dziewcząt  w  siatkówkę  w  Opinogórze.  Nasze  siatkarki  wygrały  oba
spotkania- z gimnazjum i podstawówką w Opinogórze.

21 stycznia 2016r. - spotkanie uczniów klas I z pielęgniarką- p. B. Górską.

22 stycznia 2016r. - rozpoczęły się rozgrywki klasowe dziewcząt w piłkę siatkową.

26 stycznia 2016r. - dyskoteka.
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