
Redakcja „Żaka”: Czy mogłabyś się nam przedstawić? 
Paulina Kacprzycka: Nazywam się Paulina Kacprzycka, mam 14 lat i chodzę do klasy IIc. Mieszkam w Byszewie
i mam brata bliźniaka, który chodzi ze mną do klasy. 
Redakcja „Żaka”: Ile czasu poświęcasz na odrabianie lekcji?
P. Kacprzycka:  Wbrew pozorom nie tyle, że nie znajduję wolnej chwili dla rodziny czy przyjaciół. Oczywiście
zależy to od tego ile materiału z danej lekcji mam do ogarnięcia, ale zwykle zajmuje mi to godzinę lub dwie.
Redakcja „Żaka”: Czy masz jakieś  swoje sposoby na naukę? 
P. Kacprzycka: Zacznę od tego, że to nie ma nauki i dobrych wyników bez systematycznej pracy. To dlatego uczę
się może niedługo ale regularnie. Robię też notatki na sprawdziany i kartkówki, które bardzo mi ułatwiają życie
i skracają czas pracy.
Redakcja „Żaka”: Kto zachęcił Cię do uzyskania najwyższej średniej? 
P. Kacprzycka:  Sama wytyczam sobie cele i staram się dążyć do ich osiągnięcia. Jednak ten cel pomogła mi
osiągnąć  mama,  która  we  mnie  wierzyła,  wierzy  i  będzie  wierzyć.  Czasem  też  pomagała  mi  w  lekcjach,
dopingowała mnie i wspierała. Kazała mi się nie poddawać i zawsze była przy mnie, kiedy jej potrzebowałam.
Redakcja „Żaka”: Jak czujesz się z tytułem najlepszej uczennicy? 
P.  Kacprzycka:  Nie  czuję  się  w  ogóle  najlepsza...  Wiem,  że  jest  wiele  osób,  które  są  równie  lub  bardziej
uzdolnione niż ja. Nie obnoszę się z tym, tylko stawiam się na równi z innymi. Kiedy odbierałam świadectwo,
czułam się wyróżniona i cieszyłam się, że moja ciężka praca przyniosła zamierzone efekty, ale byłam świadoma
tego że wielu osobom niewiele  do mnie brakowało.  Dlatego chcę zachęcić  wszystkich do wyznaczania  sobie
ambitnych celów, bo poczucie dobrze wykonanej pracy jest wspaniałe i nie do opisania. 
Redakcja „Żaka”: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 
P.  Kacprzycka:  Chyba  nie  ma  takiego  przedmiotu,  którego  bym  nie  lubiła.  Uwielbiam  zdobywać  wiedzę,
uprawiać sport, poznawać i robić nowe rzeczy. Nie zmieni tego nawet to, że coś mi nie wychodzi czy będę miała
słabą ocenę z danego przedmiotu. Liczą się wytrwałość i chęci. 
Redakcja „Żaka”:  Czy lubisz czytać książki?
P. Kacprzycka: Czytam raczej rzadko, ale czasem, kiedy jakaś dobra książka wpadnie mi w ręce, to nawet jeśli
jest gruba, potrafię ją przeczytać od deski do deski. Wybieram raczej teksty fantastyczne i przygodowe. 
Redakcja „Żaka”: Co lubisz robić w wolnym czasie? 
P.  Kacprzycka:  Uwielbiam  grać  w  siatkówkę,  więc  chodzę  na  sks'y  i  treningi  organizowane  przez  pana
Witkowskiego w piątki i czwartki. Lubię rysować, malować i spędzać czas z przyjaciółmi. Często też śpiewam
i słucham muzyki - to mnie odpręża. Razem z rodzicami jeżdżę w weekendy na basen, czuję się świetnie kiedy
pływam i nurkuję. Lubię też chodzić do kina, oglądam raczej komedie romantyczne, ale kiedy jestem z Kubą,
wybieram filmy fantastyczne, komedie, akcji i horrory- które też bardzo lubię.

Rozmawiała Alicja Skórzyńska z Ib

Myśli nieuczesane
Wrześniowy numer piszę po raz trzeci i ostatni... Czy jest mi z tego powodu smutno? Nie wiem. Od wakacji

trochę  zmieniło  się;  mamy  najmniej  przedmiotów,  jednak  najdłużej  ze  wszystkich  gimnazjalistów  jesteśmy
w szkole. Gdzie tu logika?

Wakacje spędziłam zapewne jak większość z was. Spotykałam się z przyjaciółmi, czytałam książki, oglądałam
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filmy. Razem z siostrą odwiedziłam Kraków, Bydgoszcz i Toruń. Nie wiedziałam, że mamy takie piękne miasta
w Polsce! Mimo że dużo zwiedzałyśmy (patrz; chodziłyśmy od rana do wieczora), to muszę przyznać, że bardzo
mi się podobało. Zastanawiałam się też nad trudną decyzją wyboru nowej szkoły. Cytując za Sokratesem „Wiem,
że nic nie wiem”... Jednego jednak jestem pewna: wakacje minęły szybko. Za szybko.

W nowy rok wchodzę z corocznym postanowieniem uważania na lekcji, aby w domu mniej czasu spędzać na
książkami. Na razie udaje mi się to realizować – nawet na przedmiotach, które są okropnie nudne. Trudno jest
jednak skupić się i uważać w czasie, kiedy wszyscy mówią wyłącznie o egzaminach... Koła przygotowujące mamy
codziennie, nawet dwie godziny jednego dnia. Każdy trzecioklasista, któremu na czymkolwiek zależy, oczekuje
kwietnia. Myślałam, że w I i II klasie jest trudno – byłam w ogromnym błędzie.

<obiektywna>

WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...

Kierunek- Berlin
Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień. Wraz z moją siostrą – Julką planowałam ten wyjazd od

miesięcy. Nie mogłyśmy się doczekać! Do Berlina pojechałyśmy na 10 dni :) Dzień przed wyjazdem od rana
pakowałyśmy nasze ogromne walizki :D 

27 lipca, pociąg o godzinie 15.00 na peronie czekałyśmy z niecierpliwością. Nadjechał z kilkuminutowym
opóźnieniem, było pełno ludzi, w naszym przedziale był również komplet . Jedni wysiadali, drudzy wsiadali.

 Podróż minęła szybko, ok. 21.00 byłyśmy na miejscu. Miło było znów ujrzeć to miasto, panuje tu wyjątkowy
klimat. Jeszcze tego dnia udałyśmy się na krótki spacer po okolicy. Następnego wstałyśmy nieco wcześniej niż
zwykle,  metrem pojechałyśmy na  Alexanderplatz  pod  wieżę  telewizyjna,  niestety przyjechałyśmy za  późno  i
kolejki po bilety nie miały końca... no cóż, może innym razem się uda. Pospacerowałyśmy po placu i zrobiłyśmy
małe zakupy.

Następnego  dnia  wraz  z  babcią  udałyśmy  się  na  słynnego  „Aniołka”,  czyli  kolumnę  zwycięstwa,
zobaczyłyśmy małe  muzeum –  przedstawiające  Berlin  i  inne  miasta.  Żeby wejść  na  sam szczyt  tej  kolumny
musiałyśmy pokonać 285 schodów, było bardzo wysoko ( nie polecam dla osób, które mają lęk wysokości), ale
warto było. Widok zapierał dech w piersiach, można było podziwiać cały Berlin! Na szczycie kolumny znajduje się
figura Nike (Wiktorii) zrobiona z brązu. 

Przez  kilka  następnych  dni  zwiedzałyśmy okolicę  w  pobliżu  domu,  czyli  centrum miasta.  Pojechałyśmy
również pod Reichstag czyli  parlament,  niestety mogłyśmy zobaczyć go tylko z zewnątrz, do budynku można
wejść, ale wcześniej trzeba zarezerwować bilety przez internet, dowiedziałyśmy się o tym dopiero na miejscu.
Poszłyśmy więc  na  spacer  pod  Bramę  Brandenrburską  oraz  na  Podstamerplatz,  jest  to  jeden  z  największych
i  najruchliwszych  placów w centralnym Berlinie.  Jego  nowoczesna,  zapierająca  dech  w  piersiach  zabudowa,
powstała w ostatnim dziesięcioleciu. Po całym dniu zwiedzania, byłyśmy strasznie głodne. Miałyśmy więc okazję
zjeść pysznego kebaba! Tak dobrego jeszcze nie jadłam. Nie mogło zabraknąć rejsu statkiem po wyspie muzeów,
widziałyśmy również wiele ciekawych budowli. 

W poniedziałek zwiedzałyśmy przepiękny park Charlottenburg. Posiada cudowne ogrody, każdy szczegół jest
idealnie dopracowany. Mieszkańcy Berlina często z niego korzystają. Dużo osób uprawia tu różne sporty np. biegi
czy jazdę na rowerze, inni wolą położyć koc i odpoczywać na świeżym powietrzu, czytać książki  lub w słoneczny
dzień opalać się.

Wieczorem pojechałyśmy po raz ostatni na Alexanderplatz – uwielbiałyśmy  tam jeździć. Było tam dużo się
atrakcji,  różne pokazy,  stragany,  czasem koncerty czy też  skoki  na bungee.  Wtorek to  był  nasz ostatni  dzień,
ponieważ w środę rano miałyśmy pociąg do Polski. Ten dzień był bardzo słoneczny, temperatura sięgała 40 stopni.
Poszłyśmy do pobliskiego parku pospacerować i poleżeć na kocu. Pod wieczór zrobiłyśmy zakupy w pobliskim
sklepie na drogę powrotną. 

Godzina 7.00 pobudka, dzień powrotu :( Zjadłyśmy szybkie śniadanie, ubrałyśmy się i czas wychodzić. Na
dworzec dotarłyśmy pieszo, to ok. 10 minut drogi. Pociąg przyjechał punktualnie i już o godzinie 10.00 byłyśmy
w drodze do Polski. Wcale nas nie cieszyło, że już wracamy, czas tam szybko minął. 

Tego tygodnia nigdy nie zapomnę, bo był to nas pierwszy wyjazd, kiedy musiałyśmy sobie radzić same i nie
było  z  tym  problemu.  Nie  zgubiłyśmy  się,  wszędzie  dotarłyśmy...  Zostanie  dużo  pięknych   wspomnień.
Zrozumiałyśmy też, że trzeba się uczyć języków obcych.  

Wiki :)



Wspomnienia z wakacji
Tegoroczne wakacje bez wątpienia były najlepszymi, jakie do tej pory przeżyłam, nic nie może się z nimi

równać; nasze polskie morze, Tatry czy Bieszczady- nie, bo ja byłam w słonecznej Hiszpanii!
Szóstego dnia naszych hiszpańskich wakacji wraz z rodziną odwiedziłam Barcelonę.
Widziałam Camp Nou – stadion piłkarski w Barcelonie, na którym są rozgrywane mecze klubu FC Barcelona.

Jego  trybuny  mieszczą  99  354  osób,  czyniąc  go  największym  piłkarskim  stadionem  w  Europie  i  jednym
z największych na  świecie.  UEFA sklasyfikowała  stadion  na pięć  gwiazdek,  jako że  arena spełnia  najwyższe
standardy konstrukcyjne. Na stadionie rozgrywane są mecze reprezentacji Katalonii w piłce nożnej, a niegdyś były
także mecze reprezentacji Hiszpanii.

Widziałam tam również pomnik Krzysztofa Kolumba, z którym wiąże się bardzo ciekawa historia.  Posąg
Kolumba wskazuje  prawą ręką  na  Amerykę,  którą  odkrył,  ale  za  plecami  jest  Hiszpania,  ponieważ  Katalonia
a raczej Katalończycy chcieli pokazać w ten sposób swoją chęć uniezależnienia się od Hiszpanii i odłączenia się od
niej.  Hiszpanie jednak nie chcą im na to pozwolić,  ponieważ Katalonia to główne źródło dochodów państwa,
ponieważ ten rejon jest najczęściej odwiedzanym przez turystów. (Tego wszystkiego dowiedziałam się, słuchając
przewodnika i kierownika wycieczki).

Widziałam  również  piękną  katedrę  SDA  Familię,  która  dzięki  swym  ogromnym  rozmiarom,  przywróciła
niegdyś  ład  w  Barcelonie,  ponieważ  dawniej  wierzono,  że  najwyższy  budynek  w  danym  mieście  musi  być
poświęcony bogu. Przewodnik powiedział nam również, że najwyższe wieże katedry nie są jeszcze wybudowane.

Wraz z rodziną przespacerowałam się ogromną promenadą La Ramblą, która jest odpowiednikiem naszych
Krupówek. Odkryłam tam bardzo dużo restauracji :), ale również sporo utalentowanych ludzi, którzy pokazywali,
jak profesjonalnie siedzieć przez cały dzień na podeście, mając na sobie strój głównego bohatera filmu ,,Obcy”.

Odwiedziliśmy też przepiękne fontanny, które tańczyły w rytm muzyki (tej nowoczesnej i  tej zapomnianej).
Dzięki tym wakacjom mogłam sprawdzić swoją samodzielność i znajomość języka angielskiego, chociaż i tak

rzadko go używałam, ponieważ tamtejsi ludzie swoim doniosłym tonem i tak nie dali mi dojść do głosu.
Nigdy nie zapomnę tych dni,  ponieważ dzięki nim wiele się nauczyłam. Przygody,  które przeżyłam, były

niesamowite!
Paulina

Projekt „Komańcza”
Jestem wolontariuszką  fundacji  „Przyszłość  w nauce”.  Wiąże  się  to  z  wyjazdami  do  szkół,  na  projekty.

W wakacje są realizowane pięciodniowe projekty.  W tym roku byłam na takim w Komańczy w Bieszczadach od
10 do 14 sierpnia.

Razem z Pauliną,  Patrycją  (wolontariuszkami z mojej  klasy),  Asią i  opiekunem wyruszyłam z Warszawy
w  niedzielę  ok.  9.00.  Ponad  siedmiogodzinna  podróż  minęła  nam  bez  większych  problemów  ;).  W jednym
z południowych miast mieliśmy przesiadkę, a później to już z górki (dosłownie!). W Komańczy byliśmy ok. 18.00.
Tam zjedliśmy kolację oraz rozłożyliśmy wszystko, co będzie nam potrzebne na następny dzień.

Rano zjedliśmy śniadanie i rozpoczęliśmy zajęcia z uczniami podstawówki oraz gimnazjum. Każdy zrobił po
trzy doświadczenia. Po części naukowej przyszła pora na zabawę ! :) Razem pograliśmy w siatkówkę. Potem był
obiad i spacer po okolicy...

Kolejne dni wyglądały podobnie. Zmieniały się tematy zajęć i forma spędzania wolnego czasu; we wtorek na
zajęciach wykrywaliśmy pierwiastki, a później razem z koleżankami weszłam na zwykłą górkę. Czemu? „Paulina,
ona tak na mnie patrzy”.  Nie było łatwo, ponieważ szłyśmy po zwykłych polach,  musiałyśmy minąć rzeczkę,
a dróżka, do której miałyśmy dojść, okazała się być świeżo ściętym sianem. No ale „jak nie my, to kto?!”, więc
doszłyśmy szczęśliwe na nasz „szczyt”.

Po powrocie, odpoczynku i kolacji zabraliśmy się za naukę. Nie ma to jak uczyć się chemii do 2.00  w nocy!
Później pograłyśmy w karty z Pauliną i grzecznie poszłyśmy spać.

W środę robiliśmy doświadczenia z fizyki- proste ale zdumiewające. Później znowu poszliśmy w góry. Tym
razem bez jednej z wolontariuszek, która w trakcie drogi źle się poczuła. Szliśmy sobie spokojnie. Opiekun co rusz
mówił,  co  to  za  gatunek  rośliny  lub  odgadywał  ślady pozostawione  przez  zwierzęta.  Nagle  niespodziewanie
usłyszeliśmy  ryk  i  szelest  liści.  Pędem  ruszyliśmy  przed  siebie.  Chyba  nigdy  tak  szybko  nie  graliśmy
w „Pierwiastki”. Dopiero później opiekun z Asią powiedział nam, że to był niedźwiedź! W czasie drogi powrotnej
opowiadaliśmy sobie śmieszne historie w stylu „a co by było gdyby..?”. W roli głównej obsadzaliśmy „misia”.
Powrót minął niezwykle szybko. W szkole, gdzie spaliśmy, zjedliśmy kolację i znowu zaczęłyśmy się uczyć. Tym
razem o  wiele  krócej,  ponieważ  później  mieliśmy oglądać  film,  który  prawie  przespałam.  Obejrzałam tylko
początek i koniec. I wszystko wiedziałam!! :D Niedługo potem poszliśmy spać.

Następnego dnia to uczniowie robili doświadczenia, w ramach przygotowań do pokazu, który miał się odbyć
dzień później. Po zajęciach wyruszyliśmy do Zakonu Sióstr Nazaretanek, gdzie więziony był Prymas Tysiaclecia-
kardynał Stefan Wyszyński. Wędrówka trwała ponad dwie godziny (w jedną stronę!), ale było warto. :)



Po powrocie zjedliśmy kolację i obejrzeliśmy film.
Następnego dnia był  pokaz,  którego widzami byli  rodzice  uczniów. Po nim pożegnaliśmy się  z młodymi

chemikami i ruszyliśmy w drogę powrotną, która okazała się bardzo ciekawa :D. Po dotarciu do Sanoka okazało
się, że kursy do Warszawy zostały odwołane. Co dalej? Pierwsze, co zrobiłyśmy, to zapasy  :D. Po wykonaniu
licznych telefonów, doszliśmy do wniosku, że jedziemy do Krakowa, skąd łatwiej do Warszawy Pendolino. Po ok.
dwóch  godzinach  jazdy  wysiedliśmy  w  Krakowie,  ale  nie  udało  nam  się  zdążyć  na  pociąg.  Szybko  więc
odnaleźliśmy  następne  połączenie  i  czekaliśmy  na  przyjazd  pociągu.  Gdy  już  w  nim  siedzieliśmy,  powoli
ruszaliśmy. Byliśmy w przekonaniu, że nic złego nie może się stać. Tymczasem pociąg zatrzymał się. Okazało się,
że lokomotywa uległa awarii. Natychmiast ją zmieniono, ale to i tak pół godziny opóźnienia. Na  szczęście to już
była ostatnia przygoda owego dnia. Szybko dotarliśmy do Warszawy, skąd zabrali nas rodzice koleżanki. W domu
byłam około północy.

Uważam ten projekt za niezwykle udany!!! Mimo niespodzianek, które przydarzyły nam się ostatniego dnia,
nie było po co się złościć :), a przejazd przez Kraków tylko uatrakcyjnił naszą podróż.

Wolontariuszka

W innym świecie
Co za dzień! Nieplanowe wyjście a jakie udane, ileż podziwu i niespodzianek. Wiele razy zastanawiałam się

nad tym, jak to jest być niewidomym czy niedowidzącym. Zdarzało się, że próbowałam sama zamknąć oczy i iść
przed siebie...  Wykonałam jakąś zwykłą,  rutynową czynność. Zawsze jednak te starania nie przynosiły efektu.
Podczas  jednej  z  wielu  prób  w  pewnym  momencie  straciłam  orientację,  byłam  zmuszona  otworzyć  oczy
i zobaczyć, gdzie się znajduję, ponieważ przestałam czuć się bezpiecznie we własnym pokoju. 

Całkiem przypadkiem znalazłam ogłoszenie w internecie na temat niewidzialnej wystawy. Pomyślałam, że to
idealna okazja, aby odbyć podróż w ten niewidzialny świat. W towarzystwie starszych sióstr i ich dobrej koleżanki
udałam się w wyznaczone miejsce do galerii,  gdzie zostały zarezerwowane dla nas miejsca.  Pani  przewodnik
trzymała nas bardzo długo w niepewności... Wszystko brzmiało tak tajemniczo i strasznie. Serce z każdą chwilą
przyspieszało. Nadszedł czas, aby zrobić pierwszy krok. 

Ta wystawa pokazała mi, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za
pomocą  zmysłu  słuchu,  węchu,  równowagi…  Niesamowita  kompozycja  dźwięków  i  zapachów pozwoliła
zapomnieć, że jestem na wystawie… Doświadczyłam, jak poruszać  się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę
w  barze,  jak  poruszać  się  po  mieszkaniu  w  całkowitych  ciemnościach  i  nie  tylko… Poznałam  przedmioty
 narzędzia, których niewidomi  używają na co dzień. 

Niesamowite doświadczenie, które długo będę wspominała :). 
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Nad morzem
Niedawno wróciłam znad morza. Pamiętam, że był upalny dzień, gdy tam dotarliśmy. Pierwsze, co zrobiłyśmy

wraz z siostrą, to poszłyśmy posłuchać szumu morza. Niestety było już późno, więc szybko wróciłyśmy do hotelu.
Noc spędziłam bez większych przeszkód.

Następnego dnia było pochmurno, więc zwiedzałyśmy muzeum motyli. Okazy z całego świata przyciągają
uwagę. Byłam zachwycona. Następnie zjadłyśmy jakiś lekki obiad i spacerowałyśmy brzegiem morza.

Trzeciego dnia było upalnie wybrałyśmy się na plażę, było strasznie dużo osób. Pamiętam, że woda nie była
zbyt  ciepła,  więc się opalałam. Nad wieczorem zaczęłyśmy zwiedzać miasto- Władysławowo. Wszędzie pełno
stoisk z pamiątkami.

Czwarty dzień  był  ostatnim ze  spędzonych  w  tym cudownym miejscu.  Poszłyśmy ostatni  raz  na  plażę.
Znalazłam tam kilka bursztynów i dwie muszle, które zabrałam ze sobą.

Te dni były bardzo udane. W przyszłości chciałabym zamieszkać nad morzem.
Sandra Kraśniewska kl. IIb

Dzisiaj  mija  drugi  dzień  koloni.  Był  on  zdecydowanie  jednym  z  najprzyjemniejszych  dni  podczas
tegorocznych wakacji. Po śniadaniu wybraliśmy się na plaże, razem z przyjaciółką oddzieliłyśmy się od grupy i
poszłyśmy w swoją stronę. Najpierw weszłyśmy do morza, ale woda okazała się zbyt  zimna. Więc, zrezygno-
wałyśmy z  kąpieli  i  postanowiłyśmy kupić  gofry.  Spacerując  po  molo  oglądałyśmy występy niesamowitych
artystów którzy zapraszali nas do wspólnej zabawy. Każdy był tam tak pozytywnie nastawiony że, aż szkoda było
wracać. Po miło spędzonym czasie wróciłyśmy   do ośrodka gdzie odbyło się ognisko na którym wspaniale się
bawiliśmy  integrując z innymi uczestnikami wyjazdu . Ten dzień był dość wyczerpujący i na pewno pozostanie w
mojej pamięci na długo. 

Oliwia z IIb



Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Każdy  jego  przyjazd  do  Polski,  zwłaszcza  w  latach  PRL-u,  stanowił  święto  dla  rodaków,  nie  tylko

katolików.  Nabożeństwa  z  jego  udziałem  gromadziły  milionowe  tłumy  wiernych,  a  kolejne  miliony
przystrajały  okna zdjęciami  papieża,  wstążkami,  flagami  i  religijnymi  hasłami.  W tym artykule  pragnę
przybliżyć pierwszą pielgrzymkę Karola Wojtyły do ojczyzny. 

Pierwsza pielgrzymka do ojczyzny miałam miejsce  już w czerwcu 1979 roku, czyli niespełna rok po wyborze.
Był to kolejny ciężki rok dla naszej Ojczyzny. Komuniści podjęli środki ostrożności. Służba bezpieczeństwa miała
zadbać, aby na nabożeństwie nie pojawiło się zbyt wielu ludzi. Tajniacy kradli nawet karty wstępu. Manipulacje te
stały się jednak bezskuteczne. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia, co znaczy „Raduj się
Matko Polsko”. W stolicy państwa Ojciec święty wygłosił homilię na placu Zwycięstwa, a potem przemówił do
młodzieży przed kościołem św. Anny. Następnie odwiedził następujące miasta: Gniezno, Częstochowę, Kraków,
Kalwarię Zebrzydowską, Oświęcim i swoje rodzinne miasto – Wadowice. 

W Warszawie powitały go wiwatujące tłumy. Papież wygłaszając homilię w Warszawie, wypowiedział słynne
słowa: „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.” Te słowa padły w kraju zniewolonym przez
opresyjny reżim służący obcemu mocarstwu w czasie, gdy nikt nie mógł przewidzieć, że niemal dokładnie za 10 lat
społeczeństwo obali komunistyczną władzę w demokratycznych wyborach.

Kamila Gralewska kl. IIIb

Czy wiesz, jakie rekordy pobił Jan Paweł II? 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Był również pierwszym papieżem noszącym
zegarek na rękę. Poza tym Karol Wojtyła był również pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym
wspinaczkę górską,  pływającym kajakiem. Pierwszym,  który czysto odśpiewał "Ite,  missa est" i  pierwszym w
dziejach  Słowianinem wybranym na  głowę  Kościoła.  Był  również  największym podróżnikiem wszechczasów
spośród wszystkich papieży. 

Najdłuższa podróż

W czasie blisko dwutygodniowej (13 dni 6 godz. 15 min) podróży do Bangladeszu, Singapuru, na Fidżi, do
Nowej Zelandii, Australii i na Seszele Papież przemierzył 49 tys. km.

Najkrótsza podróż

15. pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do San Marino trwała zaledwie pięć godzin. 

Z życia szkoły…

Podbijamy Warszawę!
Integracja podstawą, czyli klasy pierwsze wyruszają na wycieczkę.

Warszawa proponuje wiele atrakcji. Kręgle, kino plus oczywiście niesamowita atmosfera równa się dobra
zabawa. Czy warto obejrzeć „Karbalę” - bardzo poważny film? A jak zakończyły się rozgrywki w kręgle?  O

wszystkim dowiesz się, czytając o przygodach pierwszoklasistów.

W drodze do dobrej zabawy 
W czwartek 17 września zebraliśmy się przed szkołą. Zapowiadało się ciekawie. O 8:00 podjechał czerwony

autobus i  ruszyliśmy w trasę.  Od początku czuć było świetną atmosferę.  Każdy rozmawiał z każdym,  a przez
autobus przetaczały salwy śmiechu.  Szczególnie tylne siedzenia okazały się bardzo głośne. Droga minęła nam
szybko i przyjemnie. Podekscytowanie było coraz bardziej widoczne.

Nie takie kręgle straszne jak je malują. 
Pytania o tym, czy ktoś wcześniej grał w kręgle krążyły między nami od samego rana. Kilka osób naprawdę

lekko panikowało. Jak się później okazało, nie trzeba było się bać. Nikt nie mówił nam o zasadach; jak trzymać
kulę czy coś innego. Wystarczyło improwizować. Podzieleni na ośmioosobowe zespoły,  ruszyliśmy po kule do
kręgli  i  zaczęliśmy grać. Każdy dobrze się bawił,  a  złych wyników nie było.  Trzymanie kciuków i doping to
gwarancja dobrej zabawy. Były też wesołe rozmowy i śmiechy. Dzięki temu miło spędziliśmy ten czas, a więzi tez
zaczęły się umacniać.

Spacerek po Arkadii 



W oczekiwaniu na film nauczyciele zrobili nam miłą niespodziankę. Podzieleni na małe grupki mogliśmy
chodzić po Arkadii i podziwiać sklepy.  Szczególnie dziewczyny były zachwycone, oglądały i przymierzały ubrania
z różnych butików. Każdy znalazł coś dla siebie. Niektórzy zahaczyli o Empik. W tym czasie należało też pamiętać
o posiłku, który był przecież na wyciągnięcie ręki.

Bardzo poważny film i jak go zrozumieć... 
Wybór seansu na początku wzbudził w nas niechęć. Bo kto chciałby iść oglądać film wojenny? Jednak nasze

wyobrażenie zmieniło się już po kilkunastu minutach, kiedy akcja wciągnęła nas bez reszty. Wszystko było takie
realistyczne.  Doskonale  przedstawione  brutalne  sceny sprawiały,  że  mimowolnie  dziewczyny zasłaniały oczy.
„Karbala” ukazywała trud polskich żołnierzy, którzy opuścili swoje rodziny i wyjechali na misję, aby … 

Był  to  bardzo  trudny  film.  Oczywiście  nie  zmienia  to  faktu,  że
„Karbalę” powinien obejrzeć każdy człowiek i spróbować zrozumieć, co
działo i nadal dzieje
się gdzieś tam daleko za granicą, gdzie ludzie walczą o życie. „Karbala” to
film, uczący o poświęceniu i odwadze Polaków. 

Droga do domu i smutne pożegnanie 
Droga  powrotna  była  jeszcze  bardziej  głośna  niż  wcześniej.

Rozmowy,  śmiechy.  Pojawiło  się  też  kilka  spięć,  ale  szybko  zostały
zażegnane. Nawet śpiewaliśmy! Przede wszystkim była dobra atmosfera. Ostatecznie, kiedy około 20 pierwsze
osoby zaczęły wysiadać, przyszedł czas na pożegnanie.

Myślę, że każdy zapamięta wspólnie spędzone chwile; bo wycieczka okazała się naprawdę super wyprawą.
Jeśli taki był jej cel - zintegrowała nas. 

Wiktoria Jaglarska kl. Ib

6 września 2015r.

 Z pamiętnika pierwszaka
Kiedy  opuściłyśmy  podstawówkę,  byłyśmy  szczęśliwe  z  powodu  nadchodzących  wakacji.  Z  czasem

przyzwyczajałyśmy się do myśli, że po dwóch miesiącach z powrotem zaczniemy naukę. Jednak tym razem nie
przekroczymy progu tej samej szkoły...Czekały na nas nowe doświadczenia, nowi nauczyciele oraz nowi koledzy!
Byłyśmy bardzo ciekawe, jak będzie wyglądał nowy etap naszego życia. Wakacje mijały … 

Dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku w szkole pojawiły się listy podziału klas. Po ich ujrzeniu poczułyśmy
załamanie i kompletną masakrę... Naszą klasę rozdzielili! Ze łzami w oczach wzajemnie podtrzymywaliśmy się na
duchu i mówiliśmy: ,,Jakoś to będzie! ''. Po upływie kilku dni emocje opadły, i dostrzegłyśmy dobre strony tego
zdarzenia. 

Kiedy nadeszło rozpoczęcie roku wszyscy, wspominaliśmy wspólnie spędzone chwile! Poszliśmy do kościoła,
następnie odbyło się przedstawienie, tym razem było inne, bo z nową klasą ... W końcu pierwszy dzień minął!
Miałyśmy już dość szkoły, nie chciałyśmy już tu wrócić... Lecz postanowiłyśmy dać nowemu szanse,  spróbować
i  wziąć  się  w garść!  Jest  zupełnie  inaczej  niż  w szkole  podstawowej!  Więcej  nauki,  mniej  wolnego  czasu...
Z czasem zrozumiałyśmy że nasza klasa nie jest  taka zła,  jakby się wydawało. Nowi koledzy okazali  się być
miłymi i sympatycznymi ludźmi! Dochodzimy z nimi do porozumienia i z czasem zaprzyjaźnimy się! Chodź nadal
tęsknimy za poprzednią klasą to musimy iść, dalej iść... 

Ala i Eliza kl.Ib

Coś o nas
To ja gimnazjalistka, 

pierwszoklasistka.
1. Mam - lekcję, bujną wyobraźnię, dużo energii, 13 lat, dość głupich ludzi, wspaniałych przyjaciół, wiele

marzeń, dużo nauki, dość prac domowych, dużo ciekawych pomysłów...
2. Marzę o tym, - żeby w szkole były dłuższe przerwy, żeby zostać pisarką, podróżować, aby wyjeżdżać za

granicę, aby dostać list z Hogwartu; o tym, żeby być szczęśliwszym, aby zwiedzić Muzeum Harry'ego Pottera  
w Anglii, o szóstce z matematyki

3. Boję się  - że nie znad do II klasy, samotności dorosłości, węży, ruchomych schodów, kur, jazdy windą,
wysokości, pająków, „DRESZCZ-U”, kotów, horrorów, niemieckiego... 

4. Nienawidzę - grubych skarpet; osób, które odrzucają innych z powodu odmienności, matematyki, głupoty,



fałszywych ludzi, złego traktowania, życiowych problemów, uczyć, kłamstw, czerwonego koloru, ogórkowej...
5. Chcę  - polecieć w kosmos, skoczyć ze spadochronu, mieć w przyszłości psa, wspaniałą rodzinę i dużo

dzieci, mieć złotą rybkę, zwiedzić zamek Vlada pawlikowa w Rumunii, wyjechać do Anglii, zdać do następnej
klasy...

Szkolny mandat
Brak zadania domowego
– Mamo, dziś jako jedyna odpowiedziałam na pytanie pani Pilawskiej – woła Julia wchodząc do domu.
– Cieszę się, a co to było za pytanie?
– Kto nie odrobił zadania domowego?

Nie  tylko  uczniowie  muszą  odrabiać  zadania  domowe.  Jest  wiele  zawodów,  
w których praca wykonywana jest także w domu. Oto kilka przykładów takiej pracy.

• Nauczyciel – nauczyciele po pracy muszą w domu sprawdzać prace pisemne uczniów, czyli  sprawdziany,
kartkówki itd. Także przygotowanie wymagań edukacyjnych i harmonogramu pracy wymaga poświęcenia czasu  w
domu.

• Dziennikarz - domowym zadaniem dotyczącym pracy jest przygotowywanie się do napisania reportażu czy
przeprowadzenia wywiadu. Po wykonaniu tych czynności należy zredagować artykuł, który z pewnością zabiera
też trochę czasu po pracy.

• Fryzjer, usługi kosmetyczne - oprócz prowadzenia własnego lokalu fryzjerskiego bądź      kosmetycznego,
taka  osoba  może  prowadzić  usługę  poza  godzinami  pracy.  Wtedy  przyjmuje  dodatkowych  klientów,  którym
poświęca czas na określony zabieg.

• Usługi gastronomiczne – wiele osób, które doskonale sprawdzają się w kuchni, gotuje także na zamówienia,
tzw. catering. W takiej sytuacji trzeba spędzić dużo godzin w domowej kuchni, przygotowując jedzenie nie dla
siebie.

• Tłumacz – odbieranie zleceń od wydawnictw, tłumaczenie książek oraz prywatne udzielanie korepetycji też
pochłania sporo czasu.

Krzysztof B. z IIIb

Sprzątanie Świata
19 września br. klasa Ib na pierwszej godzinie lekcyjnej wybrała się na sprzątanie

świata.  Naszym celem był  las,  nieopodal  szkoły.  Podzieliliśmy się  na  kilkuosobowe
grupy, aby łatwiej i szybciej uporać się z naszym zadaniem. Założyliśmy oczywiście
rękawiczki, a wszystkie śmieci zbieraliśmy do worków. Jednak 45 min to bardzo mało,
dlatego w kolejnych dniach inne klasy również zaangażowały się w tą akcję. 

Wszystkich odpadów było naprawdę dużo. Worki z wszelkimi zanieczyszczeniami
położyliśmy w umówionym miejscu, aby zabrały je odpowiednie służby. 

Czy wiesz, że...?
Sprzątanie  Świata  –  międzynarodowa  kampania  odbywającej  się  na  całym  świecie  w

trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do
ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. 

Ta akcja wywodzi się z Australii. Pierwszy raz odbyła się w Sydney, kiedy to w 1989 roku około 40 tysięcy
mieszkańców postanowiło posprzątać tereny portu. 

A w Polsce, po raz pierwszy została zorganizowana w 1994 roku,  przez  Mirę Stanisławska-Meysztowicz.
Krajowym koordynatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”. Najczęściej w akcji uczestniczy młodzież szkolna czy
harcerze, ale innych także zapraszamy. Naprawdę niewiele trzeba, aby nasze otoczenie stało się czyste.  

Emilia Szwejk Ib

WYBORY
22 IX 2015r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W komisji wyborczej zasiedli  uczniowie, którzy w tamtym roku wchodzili  w skład

SU, czyli: Paulina Jackowska, Ewelina Falba, Patrycja Gronowska, Dominika Łachmańska,
Kamila Gralewska i Paulina Kacprzycka. 

Uczniowie, biorąc karty wyborcze musieli wytypować po dwoje kandydatów z każdej
klasy. Dwójka, która uzyskała najwięcej głosów, weszła do nowej rady SU.

W tym roku najwięcej głosów uzyskała Eliza Szwejk (aż 100 głosów). Reszta wyni-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Weekend
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84


ków znajduje się na tablicy ogłoszeń na holu w szkole.
Myślę,  że  tegoroczne  wybory  były  wyjątkowo  emocjonujące  i  dla  większości  uczniów  zakończyły  się

szczęśliwie.  Jeśli  ktoś nie czuje się spełniony może przecież przez cały rok pracować nad swoim programem
wyborczym i spróbować po wakacjach.

Paulina K.

L.A. Jones: Fabryka Strachu
Na okładce rzuca się  w oczy tytuł  książki,  nazwisko autora  oraz wydawnictwa.  Widoczna jest  też trójka

głównych bohaterów: Andrew, Poppy oraz Dan'a,  za którymi  ukrywa się twarz Wezuwiusza nadzorcy Fabryki
Strachu.

O co chodzi w tej lekturze?
Pewnego dnia Andrew i jego siostra Poppy budzą się w innym wymiarze. Zostali porwani i umieszczeni w

Fabryce  Strachu  –  miejscu   zarządzanym  przez  Wezuwiusza  i  armię  cieniostworów.  Ostatecznym  celem
Wezuwiusza  jest  pozyskanie  strachu  Wyzwoliciela,  który  pozwoli  mu  przemienić  najstraszniejsze  ludzkie
koszmary w rzeczywistość. Andrew poznaje tam Dana'a chłopaka, który już dwa lata zmaga się z tym koszmarem.
To on wytłumaczył bohaterom, gdzie są  i po co. Andrew dowiaduje się, że według przepowiedni sprzed stu lat, to
on właśnie jest Wyzwolicielem i to od niego będzie zależała przyszłość świata i ludzkości. 

Czy im się uda? Czy nie zwątpią w siebie? Czy w końcu ogarnie ich mrok? To właśnie ta bitwa zadecyduje o
losach świata.

Sebastian D.

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
Sięgnąłem po tę książkę, ponieważ powiedział mi o niej znajomy z Łodzi. Był też inny powód - dostałem

siedem części  od  cioci,  w prezencie.  Napisał  je  Rafał  Kosik,  autor  takich  dzieł  jak  Pokoje  przechodnie  czy
Vertical. 

Seria opowiada o trzech gimnazjalistach, którzy przeżywają niezwykłe przygody. Rodzice bohaterów to w
dużej mierze wynalazcy. Ludzie obdarzeni przez naturę ciekawością świata. To wyraźnie odbija się na potomkach.
Mają wyraźne problemy z biologią czy też geografią, ale niestraszny im na przykład skonstruowanie wielkiego
robota  czy  małej  łodzi  podwodnej.  W  ogóle  inwencji
i robotyki jest w tej powieści mnóstwo. Niektóre z pomysłów są szczególnie rozbrajające: przyrząd do wyciągania
"X" przed nawias albo maszyna do gaszenia zapałek. Tak tworzy się klimat, bo pomimo tego, że ich przydatność
jest  żadna,  tak właśnie działali  oświeceniowi myśliciele i  techniczni  rewolucjoniści.  Powieść jest  nowoczesna.
Korzysta  z  nowinek  technicznych  i  socjologicznych.  Czytelnik  znajdzie  w  niej  nawiązania  do  polskiej
rzeczywistości. To właśnie przez te nawiązania, przez Felixa, który ciągle opowiada o czymś np. zasady działania
dźwigni,  ta  seria  jest  naprawdę  godna  przeczytania.  Dużo  jest  smaczków
i wytrychów: coś - przedmiot, miejsce, zdarzenie, uśmiech, gest - okazuje się kluczowe w najmniej oczekiwanym
momencie. Bardzo ciekawe i dość dobrze przemyślane.

Polecam tę książkę każdemu, kto lubi czytać o świecie współczesnym, o technologiach, robotach. „Felix, Net i
Nika” posiada wszystkie najlepsze cechy przodków, a jednocześnie wiele nowości.

Sebastian :)

Hobbit, czyli tam i z powrotem - John Ronald Reuel Tolkien
„Kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba.”
Któż  by  nie  chciał,  wraz  z  rezolutnym  niziołkiem,  bandą  krasnoludów  różnorakich  i  dobrotliwym

czarodziejem, wyruszyć w podróż pełną przygód, na spotkanie z dręczącym ludzi smokiem i jego wspaniałym
skarbem? Odpowiedź nasuwa się sama: każdy! Pogoń za skarbem jest chyba najbardziej chwytliwym motywem
przewodnim każdej powieści, a jeśli dodamy, że jest ta opowieść autorstwa ojca fantastyki, Tolkiena i rzecz dzieje
się w Śródziemiu, o którym słyszał chyba każdy - nie musimy się zastanawiać, czy sięgnąć po "Hobbita". To
pozycja wręcz obowiązkowa dla każdego szanującego się fana fantasy, a i dzieci będą miały ucztę wyobraźni.

Treści  "Hobbita",  chyba  nie  trzeba  nikomu  przedstawiać  -  uczynili  to
z pewnością inni, a i film oparty na kanwie powieści widziała chyba większa część fanów Tolkiena. W takim razie
przejdę do moich wynurzeń, po których być może nieczytający sięgną po książkę. Albo i nie sięgną, zależy od nich.

Tolkien  był  bardzo utalentowanym człowiekiem i  stworzył  świat,  któremu mało  który może  się  równać,
ponieważ  jest  niebywale  dokładny,  realistyczny i  dopracowany.  Jest  też  spójny i  piękny,  pomimo wyraźnego
podziału na czarne i białe. "Hobbit" został napisany dla dzieci Tolkiena, jednak i dorosły czytelnik znajdzie dla
siebie coś, czego warto się uchwycić. Książka jest napisana o wiele lżejszym językiem niż "Władca Pierścieni" i



porusza mniej  dramatyczne  wątki.  Jednak nie  brak tu  przygody,  bohaterstwa,  przyjaźni  oraz elfów,  hobbitów,
krasnoludów, magów, smoków - słowem, wszystkiego, co lubi miłośnik klasycznej odmiany fantasy.

Bilbo Baggins, główny bohater książki, jest hobbitem, który nader ceni sobie wygody domu i pełnej spiżarni.
Obserwujemy, jak z piecucha zmienia się w wytrawnego poszukiwacza przygód i myślimy "ja też tak potrafię, to
nic  trudnego".  Wewnętrzne przemiany są  co prawda o wiele  trudniejsze niż  przedstawiono w książce,  jednak
stanowi to dobry przykład, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Bohaterowie od samego początku zaskakiwali
mnie non stop swoim poczuciem humoru, śpiewaniem piosenek i dziwnym zachowaniem. Dlatego zapewne ich tak
polubiłam.. Bilba polubiłam tak naprawdę dopiero wtedy kiedy spotkał Golluma, kiedy zgadywali zagadki. Sam
Tolkien lubił chyba bawić się z czytelnikiem, bo często zadaje nam pytanie (w przenośni) czy się domyślamy tego i
owego.

Książkę czyta  się  bardzo szybko,  jest  to  czas  spędzony miło  i  przyjemnie.  I  ma  się  świadomość,  że  oto
wkracza się w najsłynniejszy świata fantasy, o jakim słyszała kula ziemska.

Natalka z Ia

Czy dorośli zawsze maj  racj ?ą ę

- Mamoooo!!! Długo jeszcze??? - Franek wiercił się w foteliku i marudził. Podróż widocznie mu się dłużyła.
- Jeszcze tylko kawałeczek, kochanie. - pocieszyła go mama. Powtarzała to za każdym razem, toteż jej słowa

straciły wiarygodność. 
- A co u ciebie, Fafa? - spytał  tata,  nie odwracając wzroku od jezdni.  Faustyna oderwała twarz od szyby

samochodu i spojrzała na odbicie twarzy taty w lusterku.
- W porządku. A przynajmniej tak było, dopóki nie nazwałeś mnie “Fafa”.
Tata uśmiechnął się i odgarnął z twarzy kręcone włosy. Dziewczyna odruchowo poprawiła swoje gęste, rude

loki. Odkręciła się z powrotem do swojego okna, wyjęła telefon i słuchawki. Włożyła je do uszu i odpaliła jeden ze
swoich ulubionych utworów.

- “We are the poisoned youth... du, du, du...” - nuciła w myślach.
- Jesteśmy! - oznajmiła z entuzjazmem mama. 
Faustyna wysiadła z samochodu i rozejrzała się. Miała przed sobą duży, biały dworek. Zamurowało ją.
- I to jest ta niespodzianka?
- Pięknie tu, nieprawdaż? - zachwyciła się mama ,wyciągając z samochodu Frania, podczas gdy tata zajął się

wyjmowaniem bagaży. - Odpoczniemy trochę od tego miejskiego zgiełku.
- Mamo. Tu w promieniu co najmniej kilometra nie ma żadnego sklepu, kina, nic. Mogę się też założyć, że nie

będzie zasięgu i Wi-Fi. I wy chcecie tu spędzić wakacje?
- Tak. - odrzekł tata. - I nie narzekaj, bo i tak spędzasz za dużo czasu na telefonie. Pomóż mi lepiej z torbami.
Faustyna posłusznie, aczkolwiek niechętnie wzięła dwie nieduże walizki.
- Zobaczysz, będzie fajnie.  

***
Nastolatka rozejrzała się po swoim pokoju. Była nieco zawiedziona. Rodzice zawsze zabierali ich w jakieś

odlotowe miejsca, do nienagannych hoteli. A tu taki sobie wiejski dworek. Z tego co zauważyła, w pokoju nie było
nawet  łazienki.  Stało  tu  jedynie  stare,  rzeźbione  łóżko,  stolik  i  krzesło.  Odłożyła  torbę  i  podeszła  do  okna.
Odsłoniła zasłony. Okno wychodziło na zachód. W dole zobaczyła piękny ogród i sad.

- Za pół godziny idziemy na obiadokolację. Potem pójdziemy na spacer po ogrodzie. Rozgość się. Jakby co,
jesteśmy u siebie. - powiedział tata i wyszedł. 

- “Może nie będzie tak źle, jak myślałam” - zastanowiła się Faustyna i rzuciła na łózko.
Zgodnie z obietnicą po posiłku udali  się na spacer.  Sam obiad był  wyśmienity.  Franciszek jednak znowu

narzekał,  ponieważ bardzo nie  lubił  brokułów, a stanowiły dzisiaj  główne danie.  Szli  żwirową alejką,  po obu
stronach rosły jabłonie i śliwy.

- Miałaś rację mamo. Tu jest pięknie.
- Dorośli zawsze mają rację, kochanie. - uśmiechnęła się mama.

Tata i pięcioletni braciszek Faustyny biegali po trawniku. Mężczyzna dogonił syna i podrzucił go w powietrze. 
Obaj śmiali się.

- Dlaczego przyjechaliśmy akurat tutaj? - zapytała dziewczynka. Mama jednak milczała.
Chłopaki podbiegli zadowoleni. 
- To wspaniałe miejsce! W sam raz, aby tu zamieszkać!
- Tato… Tu nie ma warunków. I ty naprawdę chciałbyś tu zostać na stałe? 



- Fafa… - zaczął tata i spojrzał porozumiewawczo na mamę. - My… zamierzamy się u przeprowadzić.
Nastolatka była w szoku.
- Co?! - zdołała wykrztusić. - Ale dlaczego? W Warszawie było wam źle?
Rodzice próbowali ją uspokoić.
- Kochanie, proszę, wysłuchaj nas…
- Nie! Ja… ja nie chcę!
- Zrozum…
- Nie! Nawet nie spytaliście mnie o zdanie! - powiedziawszy to rzuciła się biegiem do swojego pokoju. 

Trzasnęła drzwiami i osunęła się na podłogę. Mam zostawić wszystkich przyjaciół? Wszystko co znam, co 
kocham? Nienawidzę ich…

Rodzice pukali do jej drzwi kilka razy. Zignorowała ich. Przekręciła tylko klucz w zamku, położyła się na 
łóżku i zasnęła.

Aneta z IIa

Pamiętając o 1939...

II Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem niemieckim na Polskę. Trwała do 2 września
1945 roku, kiedy to Japonia podpisała kapitulację. Była bez wątpienia największą, najokrutniejszą i najkrwawszą w
dziejach.  Zginęło  w niej  ponad  55  milionów ludzi,  zniszczone  zostały setki  miast.  Ta  wojna  zmieniła  świat,
zmieniła ludzi. Nigdy bowiem życie ludzkie nie było tak mało warte, tak wzgardzone i tak pozbawione wszelkiej
godności i jakiegokolwiek szacunku, jak  w tamtych czasach. 

Niech słowa, znajdujące się na pomniku polskich żołnierzy na cmentarzu wojskowym pod Monte Casino,
uświadomią nam, czym naprawdę jest honor, wierność i miłość, prawdziwa miłość idei:

PRZECHODNIU,  POWIEDZ POLSCE,  ŻEŚMY POLEGLI  WIERNI W JEJ  SŁUŻBIE,  ZA WOLNOŚĆ
NASZĄ I WASZĄ, MY ŻOŁNIERZE POLSCY ODDALIŚMY - BOGU DUCHA, ZIEMI WŁOSKIEJ CIAŁO, A
SERCA, POLSCE. 

Uśmiech i pogoda ducha
Może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale nasz wewnętrzny nastrój łatwo się uzewnętrznia i jest

odbierany przez otoczenie. Złe nastawienie i  programowe niezadowolenie z życia są towarzysko destrukcyjne.
Osoby wiecznie smutne, rozgoryczone, zawiedzione, nawet jeśli mają ku temu powody, nie są mile widziane w
towarzystwie. Zły nastrój jest udzielający, a pesymizm i zgorzknienie są o wiele bardziej zaraźliwe niż pogoda
ducha. Pamiętajmy o tym !

Jeśli jesteśmy w złym nastroju i w żaden sposób nie potrafimy nad tym zapanować, lepiej zrezygnować z
przyjęcia czy spotkania niż niepokoić ludzi swoim ponuractwem, męczyć kłopotami i niepowodzeniami. Uśmiech,
życzliwość i pozytywny stosunek do życia są w kontaktach towarzyskich niezbędne. Przysparzają nam przyjaciół i
czynią otaczający nas świat lepszym.

Spróbujmy  być  szczerze  uśmiechnięci,  bezinteresownie  życzliwi,  myśleć  przyjaźnie  i  wielkodusznie
postępować. Jeśli  znajdujemy się wśród mało sobie znanych sobie osób, nie oceniajmy ich zbyt  pochopnie na
podstawie powierzchownych obserwacji. Pozory mylą ! Nie formułujmy negatywnych ocen, nie nastawiajmy się
do ludzi  z  asekuracyjną rezerwą.  W rozmowach unikajmy tematów,  których wątkiem są wady i  zalety kogoś
trzeciego. Ludzie wrażliwi często instynktownie odbierają czyjeś złe nastawienie i odruchowo przybierają podobną
postawę. A przecież kontakty towarzyskie mają służyć czemuś zupełnie innemu, mają nas zbliżać, a nie różnić i
dystansowa.

Podrywanie
Brzydko się to nazywa i źle się to kojarzy, choć wcale nie musi być czymś nagannym. Podrywanie to próba

zawarcia znajomości z kimś zupełnie sobie nie znanym, w sytuacji, która nie upoważnia do takiego postępowania.
Ludzie dojrzali rzadko decydują się na tego rodzaje desperację, ale młodzi mają mniej zahamowań i swobodniejszy
sposób bycia. Czy mimo to wypada chłopakowi podejść do dziewczyny na ulicy, w kawiarni, kinie i spróbować
zawrzeć znajomość?

Tak po prostu,  to  jednak nie  wypada.  Trzeba umieć wyczuć  sytuację  i  znaleźć jakiś  zręczny pretekst  do
nawiązania kontaktu. Bez tego próby zawarcia znajomości mogą być odebrane jako zaczepianie, nagabywanie itp.



Jeśli  ktoś,  kogo usiłujemy sobą  zainteresować,  okaże  zniecierpliwienie,  trzeba  przeprosić  i  grzecznie  się
wycofać.

Niektórzy  młodzi  panowie,  zwłaszcza  tacy,  co  to  szaleńczo  zakochują  się  od  pierwszego  wejrzenia,
przygotowują sobie całą strategię podrywania dziewczyny. Starają się bywać tam, gdzie ona bywa i w delikatny
sposób zwracać na siebie uwagę. Dopiero wtedy, gdy mają pewność, że dziewczyna jest w stanie skojarzyć ich
sobie z jakąś sytuacją, decydują się na nawiązanie rozmowy. Jest to metoda wymagająca cierpliwości,  fantazji
i zaangażowania, ale wysiłek się opłaci, bo zwielokrotnia szansę powodzenia.

Otaczający mnie świat
Jesień to piękna pora roku,  która jest  z nami  od września do grudnia.  Pokazuje  świat  w dwóch różnych

odsłonach. Jednego dnia świeci słońce i liście tańczą na wietrze a drugiego dnia na niebie widzimy jedynie ciemne
chmury, z których pada deszcz, a ziemię pokrywa szara, gęsta mgła.

Niektórzy mają powody,  by uważać właśnie tę porę roku za najpiękniejszą.  Jesień zmienia świat.  Maluje
otoczenie  na  żółto,  czerwono,  brązowo...  Szczególnie  wtedy przepięknie  wyglądają  parki  bogate  w  kasztany,
żołędzie i  szyszki.  Wielu amatorów grzybobrania chętnie wybiera się do lasu.  Sady wypełniają się dojrzałymi
owocami, a w ogródkach znajdziemy dorodne warzywa. Każdy może wybrać przysmak dla siebie; bukiet witamin
gwarantowany. Jesień to też smutny czas. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Zwierzęta powoli szykują się do zimy.
Pogoda coraz gorsza, dni są chłodniejsze i coraz krótsze. Plucha i deszcze...

Mimo to uważam, iż jesień to niezwykła i jedyna w swoim rodzaju pora roku. Odkrywajmy ją wciąż na nowo
w różnych odsłonach...

Gabrysia z Ib
,,Taniec Liści”
W barwach wielu tonie ten świat
Od brązowych przez złote aż do czerwonych jak mak
Liście wirują, niczym tornado
Na wietrze jak w tańcu podrygują
A ja?
Ja patrzę roziskrzonym wzrokiem
Na tę mieszaninę kolorów
I z każdą chwilą,
każdą sekundą
Rośnie mój zachwyt,
bo jak to 
tak piękne mogą się stawać?
Ja nie wiem,
ale patrzę-patrzę każdej jesieni
I za każdym razem tak samo jestem zachwycona
tym lekkim, tym kolorowym TAŃCEM LIŚCI

Magdalena Nalewajk
Wiktoria Jaglarska

kl. I b

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża,  jednej  z największych organizacji  humanitarnych na świecie.  W Polsce obchodzony jest
w drugą sobotę września.

Święto ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a
także  promowanie  akcji  edukacyjnych  wśród  obywateli.  Organizatorzy  upatrują  szczególną  rolę  w  szkoleniu
młodych osób, by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć
zasad postępowania w razie wypadków. 

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa



naturalna,  ale  również  w  zwykłym,  codziennym  życiu.  Co  roku  tysiące  ludzi  umiera  lub  doznaje  trwałego
uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach
publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku
znacznie zwiększa szanse na przeżycie. 

Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy
drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc
na przykład świadkiem wypadku drogowego. Od kilku lat większą wagę przywiązuje się do szkolenia przyszłych
kierowców  podczas  kursów  na  prawo  jazdy.  Prowadzone  są  również  kampanie  społeczne.  Wielka  Orkiestra
Świątecznej Pomocy przez swoje akcje umożliwiła przeszkolenie ponad 1,5 miliona dzieci. To daje nadzieję na
przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc.

Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest
obowiązkiem.  Wypadałoby jednak nauczyć  się  pomagać  nie  tyle  z  poczucia  obowiązku,  co z  potrzeby serca.
Pamiętajmy, że jeżeli nie jesteśmy kompetentnymi w zakresie czynności ratunkowych, powinniśmy przynajmniej
powiadomić odpowiednie służby: 

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Monika z IIIb

Ciekawe wydarzenia na każdy dzień września
1. Pierwszy dzień w szkole.

2. Wybuchł wielki pożar Londynu. (1666)

3. Na antenie telewizji TVN zostało wyemitowane premierowe wydanie polskiej wersji teleturnieju „Milionerzy”. 
(1999)

4. Urodził się Juliusz Słowacki. (1809)

5. Wydano Kodeks Ucznia. (1975)

6. Pierwsze odnotowane w historii zaćmienie Słońca. (775p.n.e.)

7. Rozpoczął się 1.Tour de Pologne. (1928)

8. We Floencji odsłonięto rzeźbę Dawid Michała Anioła. (1504)

9. Urodził się Lew Tołstoj. (1828)

10. Polska zdobyła złoty medal w piłce nożnej podczas XX Igrzysk Olimpijskich
w Monachium.(1972)

11. Zamach na World Trade Center w Nowym Jorku. (2001)

12. Urodził się Stanisław Lem. ( 1921)

13. Premiera najlepiej sprzedawającej się gry wideo w historii „Super Mario Bros”. (1985)

14. Urodził się Jerzy Popiełuszko. (1947)

15. Urodził się Marco Polo. (1254)

16. Urodził się B.B. King. (1925); Dzień Bluesa

17. Na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju „Familiada”. (1994)

18. Ukazało się 1.wydanie „The New York Times”. (1851)

19. Urodził się Ferdinand Porsche. (1909)

20. Premiera musicalu „Miss Saigon Claudiode'a” Michaela Schonberga. (1989)

21. Międzynarodowy Dzień Pokoju.

22. Dzień bez Samochodu.

23. Premiera filmu „Tora! Tora!Tora!” Richarda Fleischera. (1970)

24. Powstały Polskie Koleje Państwowe. (1976)

25. Premiera telewizyjnego programu dla dzieci „The Muppet Show”. (1976)

26. Uruchomiono polską wersję Wikipedii. (2001)

27. Rozpoczęła się seryjna produkcja Forda T. (1909)



28. Premiera opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. (1865)

29. Urodził się Lech Wałęsa. (1943)

30. Odbywał sie1.Maraton Warszawski. (1979)

26 września już po raz 15. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Święto powstało z inicjatywy Rady
Europy, która ma na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy oraz nauki języków obcych w
szkołach i poza nią.

Różnorodność  naszych  języków  czyni  nasz  kontynent  bogatą  skarbnicą  dziedzictwa  kulturowego.  Aby
osiągnąć  wzajemne  zrozumie  pomiędzy  obcokrajowcami,  ich  kulturą  i  sposobem  bycia,  należy  docenić
niejednolitość języków. Warto przypomnieć sobie, dlaczego uczymy się języków. Oto powody:

aby w przyszłości łatwiej znaleźć pracę,
móc porozumieć się na zagranicznym wyjeździe,
poznać obcą kulturę,
dla samej satysfakcji z opanowania nowego języka.
W całej  Europie  odbywają  się  liczne  wydarzenia  promujące  Europejski  Dzień  Języków.  Są  to  specjalne

audycje  radiowe  i  programy telewizyjne,  kursy językowe oraz  konferencje.  Również  w Polsce,  w większych
miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Toruń, Poznań odbywają się festiwale organizowane przez mniejszości na-
rodowe oraz gości z zagranicy.

W naszej szkole, w klasie językowej (215) można obejrzeć gazetkę dotyczącą tego święta.
Dominika Łachmańska kl. IIIb

Podsumowanie udziału Polski 
w EUROBASKET

Bardzo  dobrze  zaczął  się  dla  polskich  koszykarzy  EuroBasket,  czyli  mistrzostwa  Europy  koszykówki
mężczyzn.  Reprezentacja  Polski  wygrała  dwa pierwsze  mecze.  Najpierw zwyciężyła  z  Bośnią  i  Hercegowiną
68:64, a dzień później pokonała Rosję 82:79. Mecze nie były jednak łatwe, szczególnie w końcówkach mieliśmy
powody do  nerwów,  ale  najważniejsze  jest  to,  że  Gortat  i  spółka  mieli  po  dwóch  dniach  komplet  punktów.
Kolejnym meczem dla białoczerwonych był mecz z reprezentacją Francji, która była faworytem grupy.

Biało-czerwoni byli godnym rywalem dla obrońców tytułu i gospodarzy grupy A EuroBasketu 2015. Francuzi
wygrali 69:66, ale po meczu nie kryli wielkiego szacunku dla zespołu Mike'a Taylora. To był najtrudniejszy mecz
w turnieju – powiedział Vincent Collet, trener Trójkolorowych.

Starciem który zapewnił  wyjście  Polski  z  grupy na  trzecim miejscu  był  mecz  z  Finami.  Biało-czerwoni
pokonali Finlandię 78:65, aczkolwiek obie drużyny już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Trzecia w
tabeli Polska grała o ćwierćfinał z drugą drużyną grupy B.

Reprezentacja Polski niestety przegrała z Hiszpanią  66:80 w 1/8 finału EuroBasketu i tym samym odpadła z
dalszych  rozgrywek.  Wynik  nie  odzwierciedla  gry  biało-czerwonych,  którzy  przez  trzy  kwarty  walczyli  z
wicemistrzami świata jak równy z równym. Liderem Hiszpanów był Pau Gasol.

W  niedzielę  20  września  Hiszpanie  zmierzyli  się  z  Litwą  w  wielkim  finale  i  pokonali  przeciwników,
zdobywając złoty medal. Mecz zakończył się wynikiem 80:63.

Marcin Ochtabiński

Klucz do starożytnych cywilizacji

Armienia – państwo Alarodów



Na zachód od  Małej  Azji,  wznosi  się  wyżyna  pomiędzy Morzem Czarnym a  Kaspijskim,  poprzerzynana
dzikimi pasmami gór. Na tej wyżynie toczyły się niegdyś zawzięte bojem, jak to wiemy z historii Tiglatpilezara,
srogiego  króla  Asyrii.  Jest  to  wyżyna  Armenii.  Na  północy  przepływają  przez  nią  rzeki  Kur
i Arakses, zlewające się do morza Kaspijskiego; część południowo-zachodnia Armenii leży w dorzeczu Eufratu
Tygru. Pośród gór znajdują się liczne jeziora a najważniejsze z nich Gokcza, Wan i Urumija. Wśród dzikich gór
znajduje się szczyt wielkiego Araratu.

Ludy, które tu w starożytności mieszkały, nie są ojcami dzisiejszych Armeńczyków, czyli Ormian. W gorachh,
nad jeziorem Wan i na dolinie rzeki Arakses, mieszkał w starożytności lud zwany przez Asyryjczyków Urartu, a
przez greków Alarodi.  Alarodowie tworzyli kilka drobnych państw, spomiędzy których państwo na wschodnim
wybrzeżu Wan, ze stołecznym miastem Tuszpa, wielkiego dobiło się znaczenia. Królowie tego państwa kazali o
panowaniu swoim, azjatyckim zwyczajem, ryć napisy na skałach. Pismo ich klinowe, asyryjskie, ale język ani
semicki ani aryjski, a przypomina bardzo dzisiejsze języki kaukaskich narodów jak: Mingrelczyków, Georgian, i
Lazów.; te dzisiejsze kaukaskie są też zapewne potomkami owych starożytnych Alarodów.

Historia tych licznych państewek Armenii trydna do zbadania, rozpływa się bowiem w rozlicznych baśniach i
legendach, spisywanych przez historyków greckich, a pomników historycznych i zabytków starożytności pozostało
tak mało, że za źródła historyczne służyć nie mogą. Najwięcej historcznego materiały dostarcza historia Asyrii,
mianowicie ten jej moment, w którym odbywają się srogie, zawzięte, krwawe wojny Tiglatpilezara. W owych to
czasach dostał się pewnie pismo klinowe Asyryjczyków do Armenii, a z nim i asyryjska cywilizacja do tych gór
dotarła. Nieliczne napisy tyle przynajmniej pouczają, że najważniejszym bóstwem kraju był Chaldi, a oprócz niego
były bóstwa słońca, księżyca i powietrza i bogini płodności Sas, bardzo podobna co do charakteru swego z Istrą.

(browniak)

JAK BYĆ LUBIANYM - 20 KROKÓW DO SUKCESU 
Duża  liczba  znajomych  to  szansa  na  bogate  życie  towarzyskie,  ciekawe  projekty,  fajny czas  spędzony z

ludźmi. Wykorzystaj poniższe rady. I daj się lubić. Bo jesteś stworzony do tego, by zawierać znajomości.

1.Bądź sobą – w końcu chcesz, żeby lubili Ciebie, a nie jakąś wersję Ciebie, która ma niewiele wspólnego z 
rzeczywistością. Nie udawaj kogoś kim nie jesteś.

2.Bądź interesujący – znajdź swoją pasję.

3.Myśl – rusz mózgiem! Od tego go masz. Nic mnie tak nie irytuje jak głupota społeczna ludzi.

4.Zapamiętuj imiona – trudne, wiem. Naucz się tej sztuki, jest niezwykle przydatna.

5.Słuchaj, co inni mają do powiedzenia – każdy lubi być wysłuchanym 

6.Zadawaj pytania – pytając stwarzasz sobie okazję do zdobycia nowej wiedzy. 

7.Pomagaj bezinteresownie – pomaganie jest fajne, daje satysfakcję i czyni Cię lepszym człowiekiem. 

8.Dotrzymuj obietnic – jeżeli coś komuś obiecałeś, to usprawiedliwieniem niedotrzymania obietnicy może być 
tylko trzęsienie ziemi. 

9.Przepraszaj jako pierwszy – naucz się wyciągać rękę do zgody

10.Dziękuj – to bardzo ważne słowo i korzystaj z niego jak najczęściej

11.Gratuluj sukcesów – naucz się cieszyć szczęściem innych osób. Oni będą się cieszyć Twoim.

12.Wspieraj – daj ludziom znać, że mogą na Ciebie liczyć w trudnej sytuacji.

13.Nie denerwuj się bez powodu – wybuchy niekontrolowanej agresji nie są fajne. 

14.Nie bij ludzi – to jest bardzo niemiłe i na pewno nie przysporzy Ci przyjaciół.

15.Dbaj o higienę – koszulka, którą zmieniasz po 5 dniach ciągłego noszenia zwyczajnie śmierdzi i wygląda źle. 

16.Dbaj o to, jak inni czują się w Twoim towarzystwie – możesz być czysty i nieźle ubrany, ale jeżeli będziesz 
robił niestosowne rzeczy w towarzystwie, to gwarantuję Ci, że grono Twoich znajomych będzie się zmniejszać.
17.Uśmiechaj się – poprawisz humor nie tylko innym, ale i sobie.

18.Bądź na TAK – nikt nie lubi osób, które przez cały czas narzekają. 

19.Bądź miły – tak zwyczajnie, po ludzku. 



20.Nie zmyślaj – posiadanie wyobraźni jest super, ale nie traktuj swoich znajomych jak idiotów. 

Pamiętaj, że nawet stosując się do wszystkich wymienionych  punktów nie masz gwarancji, że zdobędziesz
nowych  znajomych.  Kimkolwiek  jesteś  i  cokolwiek  robisz  zawsze  znajdziesz  osoby,  dla  których  będziesz
wartościowy i które zaakceptują Cię takiego, jakim jesteś. 

O pielgrzymkach Ojca Świętego...
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski miała miejsce 2-10 VI 1979 r. Jej celem było uczczenie św.

Stanisława, Biskupa i Męczennika, jednego z głównych patronów Polski w 1000. rocznicę jego śmierci.

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem ,,Gaude Mater Polonia" czyli - Raduj się, matko Polsko. Tytuł Polskiego
średniowiecznego hymnu opowiadającego o św. Stanisławie. 

Władze zwlekały, żeby udaremnić przyjazd papieża w maju, na 900-lecie męczeństwa św. Stanisława; które to
obchody  uważały  za  antypaństwowe.  Dopiero  3  marca  1979  roku,  po  interwencji  kardynała  Wyszyńskiego
u I sekretarza PZPR Gierka, przewodniczący Rady Państwa Jabłoński wydał komunikat, że władze PRL „przyjęły
z zadowoleniem” zaproszenie papieża rodaka do Polski przez Episkopat.

 Telewizja miała nie pokazywać wiwatujących lub rozmodlonych tłumów, a tylko Ojca Świętego i jego orszak,
kapłanów i zakonnice, a jeśli świeckich, to samych staruszków. 

Po  wylądowaniu  na  lotnisku  odbyło  się  oficjalne  powitanie  papieża  w  stolicy.  Podczas  powitania
wypowiedział te słowa : ,,Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi
tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!",Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym
z pierwszych haseł powstałej rok później "Solidarności".

Pierwszego dnia na mszy papieskiej  w stolicy było 300 tysięcy wiernych.  Z każdą chwilą liczba a także
nastroje ludzi (nowy sposób okazywania aplauzu: oklaski i okrzyki podczas mszy i kazań) rosły. 

Dzień wizyty papieża był dniem wolnym od pracy.

Wizyta  obozie  zagłady  była  istotnym  akcentem  otwierającym  dialog  tego  papieża  ze  środowiskami
żydowskimi, co później było tak charakterystycznym rysem jego pontyfikatu. Będąc w Oświęcimiu Jan Paweł II
nawiązał również do męczeńskiej ofiary o. Maksymiliana Kolbe, ukazując go jako patrona na dzisiejsze czasy. 

Odwiedził  swoje  rodzinne  Wadowice,  a  na  Cmentarzu  Rakowickim w Krakowie  modlił  się  przy grobie
rodziny - matki Emilii z Kaczorowskich (1884-1929), ojca Karola (1879-1941) i brata Edmunda (1906-1932).

I Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 1979 to także album wydany w wersji CD oraz audio.
Stanowi ponad 70 – minutowy zapis pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w dniach od 2 do 10
czerwca 1979 roku.

Eliza z Iib

Kasztanowiec opowiada swoje dzieje
Pewnego słonecznego dnia zauważyłem, iż nieopodal mojego pnia siedzi płacząca dziewczynka. Na początku

nie widziałem, czy powinienem rozmawiać z tym dzieckiem. W końcu zdecydowałem, że muszę to zrobić.
– Dzień dobry! Czemu płaczesz? - powiedziałem.
Dziewczynka odsunęła ręce od twarzy, jednak nikogo nie widziała.
– Tutaj jestem! - odparłem.
Nastolatka spojrzała ku górze i zobaczyła tylko mnie, samotnego kasztanowca. Wstała z ziemi i powiedziała :
– Ty mówisz?
– Oczywiście. – odpowiedziałem – Czemu płaczesz?
– Nie chcę o tym mówić!
– Jeśli powiesz mi, co się stało może uda mi się pomóc.
– Ty jesteś tylko kasztanowcem. Niczym więcej tylko tu stoisz!
Odeszła. Poczułem się urażony. Byłem taki samotny. Na ławce siedzieli tylko dwaj mężczyźni, którzy pili

wódkę. Przychodzili tu codziennie. Niszczyli nasz świat. Tylko pani Krystyna sprzątała w tym parku.
Następnego dnia dziewczynka wróciła i przeprosiła za wszystko.
– Nazywam się Dominika. - zaczęła nieśmiało.
– Przeprosiny przyjęte!
– Wybacz, nie zapytałam, jak się czujesz?



– Ja czuję się dobrze. Jestem samotny. Ale proszę cię nie mówmy o mnie. Powiedz mi, dlaczego wczoraj
płakałaś.

– Skoro tak ładnie prosisz. Tylko nikomu nic nie mów. Dobrze?
– Żartujesz.  Jesteś  pierwszą  osobą,  z  którą  rozmawiam.  Zapewniam  cię,  że  nikomu

o niczym nie powiem.
– Wczorajszego dnia płakałam, ponieważ po raz kolejny pokłóciłam się z mamą. Kilka tygodni temu zmarł

mój tata, a moja opiekunka zaczęła używać alkoholu. Wczoraj też się napiła. Dlatego się z nią pokłóciłam. Bardzo
tęsknię za tatą.

Dziewczynka znów zaczęła płakać. Próbowałem ją pocieszyć, jednak bez skutku. Dominika znowu uciekła.
Wróciła za tydzień.

– Przepraszam, nie zapytałam się jak masz na imię?
– Stanisław, mam 168 lat, a ty?
– Ja, mam 14 lat. Chodzę do tego gimnazjum.
– Niegdyś  mieszkałem na  wsi,  lecz  pewnego  dnia  jeden  z  leśników  przeniósł  mnie  tutaj.  Od  140  lat

mieszkam całkiem sam.
– Ależ to smutne. Przepraszam cię, ale muszę już iść. Mama na mnie czeka. Obiecała, że przestanie pić.
– Cieszę się.
Gdy Dominika odeszła, kasztanowiec postanowił się przespać. Tego samego wieczoru dwaj mężczyźni, którzy

zawsze siedzieli na ławce, postanowili zabawić się i podpalić gruby pień.
Stanisław bardzo cierpiał. Wzywał pomocy, jednak nikt go nie słyszał. Całe szczęście, że w porę  pojawiła się

Dominika. Dziewczynka wezwała straż pożarną. Pożar został ugaszony. 
– Jak się czujesz? - zapytała nastolatka, gdy wszystko się uspokoiło.
– Dziękuję ci. Dzięki tobie już dobrze. 
Od tego feralnego dnia gimnazjalistka codziennie przychodziła do parku i w cieniu rozłożystego kasztanowca

odrabiała pracę domową. Często też opowiadała o tym, co przyniósł dzień. Nadal borykała się z chorobą matki,
tęskniła za tatą... Stanisław był przy niej. Doskonale wiedział, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Magda Szymańska

1 września – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

2 września – zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych.

4 września – do szkoły przyszli rodzice uczniów klas pierwszych. Spotkanie dotyczyło głównie darmowych 
podręczników.

17 września – wycieczka integracyjna uczniów klas pierwszych do Warszawy. Gimnazjaliści grali w kręgle i 
oglądali film pt. ,,Karbala''. Wyjazd zorganizowały 
p. Małgorzata Żychowska i p. Elżbieta Wierzbicka.

18 września - uczniowie naszego Gimnazjum po raz kolejny godnie reprezentowali nas na XV Diecezjalnym 
Memoriale Szachowym im. św. Stanisława Kostki 
w Przasnyszu. 

18 września – wywiadówka dla wszystkich klas.

19 września – gimnazjaliści wyjechali do Przasnysza, a później pieszo udali się do Rostkowa. Wyprawę 
zorganizował ks. Piotr Gątarek.

22 września – odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem SU została p. Małgorzata 
Żychowska, a przewodniczącą Marta Jakubiak (ucz. kl. IIIb).

22 września – w Makowie Maz. odbyło się spotkanie z p. Martą Fox, poetką.

24 września – do naszej szkoły przyjechał p. Tomasz Deptuła, założyciel fundacji „Przyszłość w 
nauce”. Wolontariuszki: Agata Lustyk i Natalia Zabielska (kl. IIc)  opowiadały społeczności uczniowskiej o 
działalności w fundacji.

24 września – piłkarze Pełty Karniewo wyjechali do Warszawy na mecz Legii Warszawa z Lechią Gdańsk.

Wydarzenia wrześniowe z II wojny światowej
1 września 1939 - atak Niemiec faszystowskich na Polskę - początek II Wojny Światowej;



3 września 1939 - Wielka Brytania i Francja formalnie przystępują do wojny, jednak nie rozpoczynają działań 
militarnych;

17 września 1939 - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przystępuje do wojny, atakując Polskę od 
wschodu;

lipiec-wrzesień 1940 - wojna o Anglię - naloty niemieckie na terytorium Wielkiej Brytanii; 

wrzesień 1940 - nieudany atak Włochów na Egipt - utrata Cyrenajki wraz 
z Tobrukiem;

29 września 1940 - podpisanie 'paktu trzech' - Niemiec, Włoch i Japonii;

2 września 1945 - kapitulacja Japonii - koniec II wojny światowej. 


