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 W ubiegłym roku w egzem-
plarzu naszej gazetki wydanym ok. 
luty/marzec 2003, pojawił si� artykuł 
pt. „Kiedy przestaniemy marzn��?”. 
Artykuł ten zawierał informacje na 
temat planowanej wymiany stolarki 
okiennej. Informacje te na dzie� dzi-
siejszy wydaj� si� by� 
„nie na czasie”, gdy� 
mamy ju� nowe okna i 
w szkole jest cieplutko. 
Ale czego nowego w 
zwi�zku z tym mo�emy spodziewa� si� 
w tym roku? Czy czekaj� nas kolejne 
przyjemne zmiany –niespodzianki ze 
strony władz naszej gminy? Dla Was- 
Czytelników „Pod Lup�” nie b�d� to 
ju� niespodzianki, ale rzeczywiste fak-
ty. Odwiedziły�my Wójta Gminy, pana 
Jana Jok�, by  odpowiedział nam  na  
par� pyta� . 
 1. Czy odbyło si� ju� zebra-
nie samorz�du gmin w nowym roku? 
-Nie, zebranie jeszcze si� nie odbyło. 
Jest ju� przygotowane prowizorium 
bud�etowe, które sam musiałem przy-
gotowa�. Teraz musz� przedstawi� je 
przed samorz�dem; do marca musi by� 
zatwierdzone, takie lub z poprawkami. 
 2. Czy w tym planie znalazło 
si� miejsce dla naszej szkoły? To 
znaczy czy s� planowane nowe re-
monty, poprawki? 
-Tak, oczywi�cie. Szkoła w Ja�wiłach 
jest dla nas bardzo wa�na, a wi�c w 
zwi�zku z tym planowany jest wspól-
nie z panem dyrektorem Mirosławem 
Pyczem remont wewn�trz sali gimna-
stycznej, remont prysznicy, szatni, 
wymiana instalacji kanalizacyjnej, a 
tak�e remont stołówki. Koszty inwe-
stycji szacowane s� na ok.: 180000 zł. 
 3. Sk�d gmina czerpie fun-
dusze na tak kosztowne inwestycje? 
-W przypadku zeszłorocznego remontu 
korzystali�my z pieni�dzy bud�etu 
gminy, jak te� zaci�gn�li�my kredyt w 
Banku Ochrony �rodowiska. Za� na 
tegoroczne remonty mamy nadziej�, �e 
wystarcz� nam pieni�dze otrzymane z 
kasy pa�stwowej i pieni�dze gminne. 
 4. Czy je�li nie jest to tajem-
nic�, zechciałby pan udzieli� nam 
informacji na temat ''ceny" zeszło-
rocznego remontu szkoły? 

-Jak zapewne wiecie nie tylko wasza 
szkoła została odremontowana, ale 
tak�e szkoła w Mikicinie i Dolistowie. 
Remonty tych wszystkich szkół pole-
gały na wymianie stolarki okiennej i 
ociepleniu budynku, a kosztowały: 
Ja�wiły- 534000 zł, Mikicin-78000 zł, 

Dolistowo-88000 zł. 
 5. Czy wszystkie zeszłorocz-
ne plany gminy zostały zrealizowa-
ne? 
-Tak, w zasadzie tak. Wybudowali�my 
ok. 24 km wodoci�gu, remontowali-
�my drogi, szkoły. Oczywi�cie jakie� 
poprawki zostały jeszcze na teraz, ale 
to ju� tylko piel�gnacje naszych dzia-
ła�. 
 6. A jakie cele stawia sobie 
gmina na ten rok? Czy planowane s� 
jakie� nowe inwestycje? 
-O, tak. Jest ich bardzo wiele! Planuje-
my budow� sali gimnastycznej w Doli-
stowie, budow� kanalizacji we wsi 
Zabiele, rozbudow� uj�cia wody w 
Ja�wiłach. Naszym celem jest tak�e 
budowa dróg asfaltowych (ok. 8 km): 
Moniuszki -. Dzi�ciołowo i Mociesze - 
Rutkowskie Du�e, rozbudowa sieci 
wodoci�gowej ok. 25 km oraz zakład 
selektywnej zbiórki odpadów w Doli-

stowie. 
 7. A wi�c nie b�dziemy mar-
twili si� ju� o własne �mieci? 
-Tak, owszem. Ka�de gospodarstwo 
otrzyma pojemnik do segregacji odpa-
dów, no i oczywi�cie kilkoro ludzi 
znajdzie zatrudnienie. 

 8. W zwi�z-
ku z wej�ciem Polski 
do Unii Europejskiej 
nasza gmina ubiega 
si� o jakie� dotacje 

europejskie? 
-Owszem, jako jedni z członków 
Zwi�zku Gmin, a s� to gminy z powia-
tu monieckiego, sokólskiego i augu-
stowskiego, staramy si� o fundusze z 
Sapardu, a tak�e wnioski o pieni�dze 
do Funduszy Strukturalnych i Fundu-
szy Spójno�ci. 
 9. Czy  prawd�  jest,  i�  
Szkoła Podstawowa  w  Zabielu  ma 
by� w  niedługim  czasie  zlikwido-
wana? 
-Ona nie ma by� zlikwidowana.  Ta  
szkoła  po  prostu  umiera. Jako  do-
wód  mog�  poda�,  i�  w ci�gu  ostat-
nich  trzech  lat  w  Zabielu urodziło  
si�  sze�cioro dzieci,  a  wi�c  mówi  to  
samo  za siebie.  Dla  porównania  po-
dam, �e  obecnie  dowóz  dzieci  do 
Zespołu Szkół w Ja�wiłach kosztuje 
tyle samo co utrzymanie jednej 6-cio 
klasowej szkoły, a wi�c likwidacja 
małych placówek nie jest do ko�ca 
taka zła. 
 10. A co obecnie dzieje si� z 
zamkni�tymi innymi placówkami? 
-W Mocieszach powstał Dom Pomocy 
Społecznej, w Szpakowie równie� zo-
stał sprzedany prywatnej osobie na 
Dom Pomocy Społecznej. W Radziach 
miał powsta� Dom Samotnej Matki 
lecz ta inwestycja nie powiodła si�. Na 
reszt� budynków w Radziach i Bob-
rówce nie mamy konkretnego pomysłu. 
Zamieszczone s� co do nich ogłoszenia 
w Internecie, czekamy na propozycje. 
 
 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Emilia Komosa 
i Emilia D�bowska 
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Słodycze 
 Dla dzieci z Afryki słodycze nie istniej�. Tylko na 

wielkie �wi�to kupuj� landrynki – takie na sztuki. Codzienny 
brak słodyczy nadrabiaj� orzeszkami w cukrze – oczywi�cie 
je�li jest cukier. 

Przysmaki 
 Najwi�kszy smakołyk dla dzieciaków z Rafai to ... 

du�e szczury. S� jeszcze robaczki. A najpopularniejsze s� 
termity, na drugim miejscu s� 
larwy. 

 Fuj? Nie. To kwestia 
kultury. Do wszystkiego mo�na 
si� przyzwyczai�. Dzieciom z 
Rafai np. w głowie si� nie mie�ci, 
jak mo�na zje�� �wink�, która 
wcze�niej taplała si� w błocie. 

Edukacja 
 Jeszcze w zeszłym roku 

prawie �aden ucze� z Rafai nie 
miał butów. Dzi� plastikowe klap-
ki maj� wszystkie dzieciaki. Ale 
wszystkie je oszcz�dzaj� i do 
szkoły cz�sto przychodz� boso. 
Nieliczni maj� torby lub tornistry. 
W jednej klasie uczy si� 55-110 
dzieci. Biurka, ławki i krzesła s� 
tylko w 30% klas. Tablic nie ma 
w połowie klas. (...) 

Nagrody i kary 
 Zła ocena czy uwaga w zeszycie b�d� dzienniku nie 

mobilizuje dzieci w Afryce. Dla nich du�� kar� jest przymu-
sowe zostanie po lekcjach i praca np. przy równaniu terenu. 

 Spó�nialscy te� nie maj� lekko. Musz� odkl�cze� 
spó�nienie przy drzwiach. 

 W wioskach uczniowie wchodz� do klas g�siego, a 
nauczyciel sprawdza czysto�� r�k i nóg. Ci którzy zapomnieli 
o umyciu brudku na dłoniach, odwa�nie podstawiaj� r�k� pod 
rózg�. Potem tylko lekkie sykni�cie i ju� mo�na wej�� do 
klasy. 

 Mimo takich warunków wiele dzieci nie mo�e cho-
dzi� do szkoły, chocia� bardzo tego chce. Dzieje si� tak z 
powodów finansowych itp. Tylko połowa dzieci ma tak� 
mo�liwo��, a co z drug� połow�?... 

Jak mo�emy pomóc? 
W akcji mo�e wzi�� udział cała klasa lub szkoła pod 

opiek� opiekuna. 
Pomagacie dzieciom ze szkoły podstawowej z parafii w 

Rafai w Republice �rodkowo-
afryka�skiej. 
Minimalna roczna kwota, któr� 
mo�na wpłaci�, aby wesprze� 

afryka�skiego ucznia to 10 USD 
(wpłacana w złotówkach). 
Wasze dane zostaj� przesłane do 
Rafai. 
Otrzymujecie zdj�cie i adres 
dziecka, któremu pomagacie. 
Mo�ecie w j�zyku francuskim 
korespondowa� z dzieckiem, któ-
re wspieracie. 
Wi�cej informacji znajdziesz: 
www.victor.com.pl 
www.misje-ofm.org.pl 
 
Wiele polskich szkół i klas wspie-
ra dzieci z Rafai, m.in. Gimna-

zjum Publiczne w Dziwnowie, klasa IId z Gimnazjum nr2 w 
Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie wpłacaj� pieni�dze 
uzyskane ze sprzeda�y domowych ciast w sklepiku szkol-
nym, sprzeda�y biletów na zabawy szkolne itp. 

Tak niewiele trzeba, by pomóc. Nie b�d�my gorsi! Po-
mó�my i my, uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Ja�wiłach! Nasz patron na pewno byłby z nas dumny.  

 
Emilia Guzel kl.IIb 

Co słycha� w Rafai? 

Artykuł na podstawie „Victora Gimnazjalisty” (numery: 110, 112, 116, 
117).     

Artykuł na podstawie pisma „Twist” nr 2 luty 

POD LUP	  -  MIESI
CZNIK GIMNAZJUM W JA�WIŁACH 

 Masz problem z wybraniem tuszu do rz�s? Najbar-
dziej na topie s� MASCARY 3w1 z refleksem perłowym 
działaj� potrójnie! Zawarte w nich specjalne nylanowe włó-
kienka wydłu�aj� rz�sy nawet o 2mm, mikrokuleczki krze-
mionki przylepiaj� si� do rz�s, pogru-
biaj�c je od nasady a� po ko�ce, a natu-
ralne woski, prowitamina B5 i kwas 
hialuronowy sprawiaj�, ze rz�sy staja si� elastyczne, mi�kkie 
i - dzi�ki szczoteczce o specjalnym kształcie  - zalotnie pod-
kr�cone. 
Cena: 8,50 zl 
 Tej zimy bardzo modne s� wełniane swetry ró�nego 
typu. Najbardziej trendy s� te w ró�nokolorowe paski. Wi�za-
ne, zasuwane i te w nadruki s� tak�e na topie. Trzeba pami�-
ta� tylko jedna rzecz - ka�de musz� mie� jak najjaskrawsze 
kolory!  
 Nawet nie wiesz ile spalasz kalorii przy prostych, 
codziennych czynno�ciach, oto Przewodnik Leniuszka! 

Godzinny marsz-331 kalorii lepienie bałwana-285 kalorii, 
godzinna jazda na ły�wach-381kalorii, robienie orła na �nie-
gu-107 kalorii, ta�czenie przy ulubionej piosence-20 kalorii, 
kr��enie miedzy lud�mi na balandze-429 kalorii, gra w karty-

94 kalorie, wchodzenie po schodach-81 
kalorii, chodzenie po centrum handlo-
wym-414 kalorii, mycie z�bów dwa razy 

dziennie-10 kalorii, zakupy w supermarkecie-145 kalorii, 
zmywanie naczy� po obiedzie-31 kalorii, grabienie li�ci przez 
2 godziny-547 kalorii, mycie auta-81 kalorii, odgarnianie 
�niegu przed domem-62 kalorie, �cielenie łó�ka-9 kalorii, 
układanie ciuchów w szafie- 38 kalorii, prasowanie d�insów-
20 kalorii, przesuwanie mebli w pokoju-720 kalorii, pakowa-
nie stosu prezentów-107 kalorii, bieg do klasy-158 kalorii.  
 

Joanna Dekarz i Anna Olechno kl.Id 
 

Przed lustrem 

2004 
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 Dzie�  Kobiet  jest  to  �wi�to 
w którym kobiety obdarowywane s� 
prezentami, upominkami.  Znakiem 
obchodów publicznych 8 marca był go�-
dzik i tulipan. W owym dniu kobiety s� 
w pełni szanowane 
przez m��czyzn. Z 
czasem  kobiety   do-
stawały  bardzo  ma-
terialne  przejawy  troski  pa�stwa: ko-
smetyki,  odzie�,  bi�uteri�. 
�wi�to  Kobiet  wbrew  powszechnej 
opinii,  nie  jest  sowieckim  wynalaz-
kiem.  Pomysł  celebrowania  �wi�ta 
kobiet  zrodził  si�  w  staro�ytnym  
Rzymie, gdzie  1  marca  obchodzono 
tzw.  Matronalia. 
 Było  to  �wi�to  m��atek,  któ-
re  tego dnia  modliły  si�  o  szcz��cie  
w  mał�e�stwie.  Zgodnie  z  tradycj�,  1  
marca  Rzymianie  obdarowywali  swoje 
�ony  drobnymi  prezentami,  natomiast 
kobiety  przygotowywały  pocz�stunek 
dla  niewolników. 

 W  czasach  nowo�ytnych  
�wi�to  Kobiet  było  efektem  wojny,  
wypowiedzianej  przez  kobiety  domi-
nuj�cym  w kulturze  stosunkom  pa-
triarchalnym.  W Stanach Zjednoczo-

nych po raz pierwszy dzie� Kobiet ob-
chodzono 20 lutego 1909 roku. Pocz�tek 
tego �wi�ta si�ga 1850 roku, kiedy pra-
cownice nowojorskiej fabryki  bawełny  
zorganizowały  strajk,  domagaj�c  si�  
krótszego dnia  pracy  oraz  wynagro-
dzenia  równego  pensjom  m��czyzn.  
Mi�dzynarodowy  Dzie�  Kobiet  został  
ustanowiony  w  1910  roku  przez  Mi�-
dzynarodowy  Kongres  Kobiet  Socjali-
stek  w Kopenhadze,  na  wniosek  nie-
mieckiej socjalistki,  Klary  Zetkin.  Rok  
pó�niej �wi�towano  do  w  Austrii,  
Danii, Niemczech  i  Szwajcarii,  orga-
nizuj�c demonstracje  i  zebrania. 

 W Rosji geneza Dnia Kobiet 
si�ga wydarze� 8 marca 1917 roku kie-
dy w Sankt Petersburgu rozpocz�ły si� 
krwawo stłumione masowe strajki ro-
botnic. �wi�to Kobiet obchodzone jest 

w imi� uczczenia ofiar 
tamtych wydarze�. 
W Nepalu pod koniec 
sierpnia obchodzone 

jest dwudniowe �wi�to kobiet. Dzie� 
pierwszy upływa gównie na ucztowaniu 
i odpoczynku. Drugiego dnia kobiety 
pielgrzymuj� do �wi�tyni boga Shivy 
Pashupatinath,  by modli� si� o dobrego 
m��a. Bior�c  pod  uwag�,  i� wi�kszo�� 
kobiet nepalskich  nie ma wpływu na 
wybór  m��a,  nie  mo�na  si�  dziwi�, 
�e tego dnia przed bramami �wi�ty� 
ustawiaj�  si�  kolejki  nawet  dwuipół-
kilometrowe.  W  Republice  Południo-
wej  Afryki  Narodowy  Dzie�  Kobiet 
obchodzony  jest  9  sierpnia.    
 

J. Zajko, G. Wasilewska 

8 marca - Dzie� Kobiet 

31 stycznia, dokładnie o wschodzie sło�ca pojawiła si� 
w ksi�garniach pi�ta cz��� Harry’ego Pottera! To prawdziwe 
�wi�to nie tylko dla 
potteromaniaków! 

Harry strasz-
nie m�czy si� w 
domu Dursleyów. Ju� nie mo�e doczeka� si�, 
kiedy spotka si� ze swoimi przyjaciółmi – Ro-
nem i Hermion�. Tylko dlaczego oni nie daj� 
�adnego znaku �ycia? Kto nasłał dementorów 
na Harry’ego? Kto chciał go zabi� i co na to 
Dumbledore? Co czeka Harry’ego w nowym 
roku nauki w Hogwarcie? ... Nie zwlekaj i prze-
czytaj jak najszybciej pi�t� cz���, gwarantuj�, 
�e nie po�ałujesz. 

Ciekawostki: ksi��ka ma gigantyczny na-
kład, a� 600 tys. egzemplarzy. To absolutny 
rekord. Ma 960 stron i wa�y 1,2kg cały nakład 

pi�tego tomu przygód młodego czarodzieja wa�y wi�c 720 
ton. Gdyby wszystkie egzemplarze Harry’ego Pottera i Za-

konu Feniksa uło�y� 
jeden  na  drugim,  
powstałaby  wie�a  
wysoko�ci 30km.  

Gdyby  wszystkie  kartki  wydrukowanych  
egzemplarzy  (280 000 000) uło�y� obok  sie-
bie,  powstałby  w��  długo�ci  59 000km. W  
internecie  odbyła  si�  aukcja ksi��ki  z  podpi-
sem  autorki  –  Joanne  K. Rowling.  Pieni��ki  
trafi�  do  warszawskiego  hospicjum  dzieci�-
cego.  Joanne  K. Rowling  niedługo  przyje-
dzie  do  Polski. Ma  do  odebrania  Order  
U�miechu. 
 
 

Emilia Guzel kl.IIb 

„Harry Porter i Zakon Feniksa” 

         17 i 18 lutego odbyły si� kolejne biegi cykliczne dziew-
cz�t i chłopców. Mimo ujemnej temperatury i obecno�ci �nie-

gu, wielu uczniów wzi�ło w nich udział. 
Aktualne wyniki mo�na zobaczy� w 
gablocie sportowej, a zainteresowanych 
zdj�ciami zapraszam na nasz� szkoln� 

stron� internetow�  http://gimnazjum.jaswily.pl 
         Od kilku tygodni rozgrywane s� mi�dzy-
klasowe mecze piłki siatkowej chłopców i 
dziewcz�t. Wyniki meczy s� wywieszone w 

gablotce sportowej.  
 

Emilia Guzel kl.IIb 

Sport 

POD LUP	  -  MIESI
CZNIK GIMNAZJUM W JA�WIŁACH 

Kowalscy pojechali na weekend na wie�. 
-Popatrz, kochania ile pszczół lata koło nas! 
-Pewnie my�l�, �e to nasz miodowy miesi�c. 

Kropla wody do drugiej kropli 
wody: 
-Najbardziej podoba mi si� w 
tobie to, �e jeste� taka inna... 

Ja� opowiada kumplowi wra�enia z wycieczki zagranicz-
nej: 
-Stary, to było niesamowite! Jad� na słoniu, za mn� lew i 
dwa tygrysy! 
-I co zrobiłe�? 
-Nic. Gdy karuzela si� zatrzymała, to zszedłem. 

Humor 
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Poeci naszego regionu  
 Krystyna Gudel urodziła si� w 1959 roku. Od 25 lat pracuje w Szkole 
Podstawowej w Zabielu. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki. Uko�czyła 
te� Podyplomowe Studia Polonistyczne na UwB. Jest nauczycielem dyplomowa-
nym. Od kilkunastu lat mieszka z rodzin� w Suchowoli. W 2001 roku otrzymała 
wyró�nienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz w konkursie poetyckim „Jesienne Nostalgie”. W 2002 roku zaj�ła II miejsce 
w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „U progu Kresów”. W swoich wier-
szach odwołuje si� do codzienno�ci i do ludzi, których spotyka na swojej drodze. 
Wkrótce ukarz� si� artykuły do pisma katolickiego „A� po kra�ce...” wydawanego 
w parafii Suchowola.  
Wybrane wiersze: 

Znad morza 
 

 Nadmorskie krajobrazy 
mgł� owini�te 

 
 Krzyk mewy 
i �lad na fali 

w dali. 
 

 Urok morza 
rze�bi� w sercu obraz 

Bo�ej Łaski 

W teatrze �ycia 
 

 główna rola w tym spektaklu 
zagrała �mier� 

 
 przygarn�ła ojca 

i syna 
 

 matce 
podarowała jeszcze kilka godzin 

 
 a czteromiesi�czna dziecina, 

która od �ycia 
szans� dostała 

Co uczyni� z tym darem? 

J. Zajko, G. Wasilewska 


