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Już niedługo wakacje !!! 

 

Bardzo mi miło przywitać Was w czerwcowym numerze Gazety Szkolnej. 

Wakacje zbliżają się do nas coraz większymi krokami, czekają nas lada dzień.   

 

Nasza redakcja przygotowała w związku z tym dla swoich czytelników 

mnóstwo interesujących artykułów. W tym numerze znajdziecie opowiadania o 

miłości, recenzje książki „Coco Chanel. Życie intymne” oraz zasady 

bezpiecznego opalania. Poza tym przeczytacie artykuł o ruchu SLOW i 

zainteresowaniach pozaszkolnych. Nie ominie Was także spora dawka rozrywki w 

postaci logogryfu wiązanego, wakacyjnych rebusów, dowcipów i ciekawostek 

naukowych. 

 

Życzę Wam wspaniałego wypoczynku, pełnego przygód i 

niezapomnianych chwil. 

Pozdrawiam i do zobaczenia po wakacjach  

 

Malwina Morawska 
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Spektakl „KONKURS” 
 
 
13 czerwca uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzeć spektakl 

teatralny „Konkurs”. Sztuka wystawiona została przez Profilaktyczno - 
Edukacyjny Teatr dla dzieci i młodzieży o nazwie Moralitet.  

Akcja dzieje się w szkole. Wiki i Daria, najlepsze przyjaciółki biorą 

udział w szkolnym konkursie fotograficznym. Nagrodą jest wycieczka na 
Kubę. Dziewczyny chcą zdobyć bilet dla kolegi Marcina. Podczas wakacji 

chłopak skacząc "na główkę" do jeziora, nieszczęśliwie złamał kręgosłup. 
Wypadek skończył się unieruchomieniem na wózku inwalidzkim. Marcin to 
chłopiec kochający podróże, jednak odkąd porusza się na wózku, może 

podróżować jedynie "palcem po mapie". Wiki i Daria postanawiają, że 
wygraną wycieczkę przekażą choremu koledze. Niestety, plany krzyżuje 
chuligan Borys chodzący do tej samej szkoły co dziewczyny. Przez złą 

sytuacje w domu chłopak wyżywa się na słabszych, w tym także na Darii i 
Wiki. Teraz Borys postanawia wykraść zdjęcia dziewczyn i wziąć udział w 

konkursie, by wygrać wycieczkę. Gdy jednak dowiaduje się, że miała ona 
zostać przekazana choremu Marcinowi, przyznaje się do błędów, jakie 
popełnił i oddaje wygraną koledze. 

Bardzo podobała mi się ta sztuka. Gra aktorek jest godna pochwały. 
Dziewczyny wczuwały sie w swoje role. Ich gesty i styl mówienia przy każdej 
roli zmieniał się, co ułatwiło nam rozróżnić grane przez nie postacie. Mimo to 

uważam, że w tej sztuce występować powinno więcej aktorów. Często miało 
się wrażenie, że jedna z dziewczyn „zagadywała” publiczność, by druga z nich 

mogła zmienić strój czy fryzurę. W tej sytuacji pomagała wyobraźnia i 
pomysłowość aktorki rozmawiającej z nami. Potrafiła znaleźć interesujący 
temat i wciągnąć uczniów szkoły w rozmowę. Podobały mi się również stroje i 

rekwizyty używane przez aktorki. Niczym nie odbiegały one od strojów 
noszonych przez dzisiejszą młodzież. Spektakl był bardzo interesujący, ale 

również uczący nas o tym, że każdy z nas w dzisiejszych czasach ma do 
czynienia z agresją. Ignorując lub nawet tolerując takie zachowanie, 
pogarszamy sytuacje. Należy to zwalczać, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, 

może być jeszcze gorzej. 
 Początkowo do tego spektaklu byłam nastawiona obojętnie, lecz 

od pierwszych minut okazało się, że nie miałam racji. Zainteresował mnie 

temat odgrywanej sztuki i nie mogę powiedzieć, że się nudziłam. Z czystym 
sumieniem mogę polecić sztukę pod tytułem "Konkurs". 

         
 

Sylwia Zastawna kl. I LOS 
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Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 
 

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań całorocznej pracy uczniów. Nasza 

redakcja przygotowała listę uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, 

klas z najwyższą średnią ocen i frekwencją.  

 

Najlepsi w nauce: 
 

 

1. Morawska Malwina II TE    5,18 

2. Lewandowska Olga II LO    4,79 

3. Sawicka Ewelina  I TEH    4,50 

4. Gołucka Karolina I WA    4,46 

   Żyła Arkadiusz I LOAB    4,46 

5. Ziułkowska Kornela II LO    4,36 

6. Białorucki Michał I LOAB    4,27 

    Pawlak Rafał I LOAB    4,27 

7. Rutkowska Ewelina II LO    4,21 

    Słupska Sylwia II LO     4,21 

8. Robert Rosłoński I TEH    4,17 

9. Głogowska Monika ILOAB    4,14 

    Sobolewska Paulina I LOAB   4,14 

    Kaczyńska Karolina II LO    4,14 

    Chęcik Klaudia II WA    4,14 

10. Daszczyńska Monika I LOAB  4,07 

     Białomyzy Małgorzata I LOAB   4,07 

     Grzyb Monika I LOAB    4,07 

     Malanowska Aleksandra II WA    4,07 

11. Wróblewski Krzysztof III TE   4,06 

12. Darkowska Sylwia I LOAB   4,00 

     Chmielewska Wioletta II LO   4,00 

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
Po dokonaniu podsumowania wyników nauczania w r. szk. 2011/2012 okazało 

się, że tylko dwie uczennice w naszej szkole uzyskały średnią powyżej 4,75. Są to: 
Malwina Morawska z II TE i  Olga Lewndowska z II LO. Samorząd Uczniowski 
wytypował je do  Stypendium Prezesa Rady Ministrów i przedstawił wniosek 
Radzie Pedagogicznej, która go zatwierdziła. Następnie Dyrektor szkoły przedstawi 
kandydata Kuratorowi Oświaty, który - za pośrednictwem Ministra Edukacji 
Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.  

 Gratulacje!!!! 
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Wyniki rywalizacji klasowej 
Nauka 

 

Liceum i technikum: 

1. III LO  3,56 

2. I LOAB 3,52 

3. IV TE  3,47 

4. II LO 3,38 

5. IV TH  3,1 

6. III TEH  2,93 

7. I LOS  2,82 

8. II TEH  2,81 

9. I TEH  2,73 

 

Klasy zawodowe: 

1. III WAB 4,9 

2. II WA 3,11 

3. II WB 2,95 

4. I WB 2,78 

5. I WA 2,62 
 

 

Frekwencja: 

 
1. III LO   88,4% 

2. I LOAB   87,5% 

   III TEH   87,5% 

3. II TEH   86,5% 

4. II LO   86% 

5. I TEH   85% 

6. IV TE   84,74% 

7. I LOS   83% 

8. II WB   78% 

9. IV TH   77,3% 

10. I WB   76% 

11. I WA   75,9% 

12. II WA   75,4% 

13. III WAB  75% 
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Opowiadania o miłości 
 

Miłość… 
 
…czym ona właściwie jest? Miłość to pojęcie wieloznaczne, każdy ma jej inną 

definicje i każdy postrzega ją inaczej. Jednak każdy człowiek ma prawo się zakochać 
bez różnicy kim jest i jakie obejmuje stanowisko. Gdy już się zakocha, to raz i na 
całe życie, bo miłość jest wieczna. Dla człowieka zakochanego staje się przyczyną i 
sposobem na życie. Miłość jest wielka i jeżeli taka się pojawi, przetrwa wszystko, 
nawet największą rozłąkę.  

Maria miała 17 lat, gdy wraz z koleżanką Ewą postanowiły się rozerwać  i 
pójść na dyskotekę. Tak też zrobiły, poszły tam, tańczyły, piły drinki. Maria była 
trochę chora, ale nie przejmowała się tym. Po pewnym czasie źle się poczuła, zaczęło 
się jej kręcić w głowie, ale nie chciała psuć Ewie zabawy, więc usunęła się w kąt. 
Podszedł do niej chłopak o imieniu Piotr, był bardzo miły, zaproponował że odwiezie 
ją do domu. Całą drogę rozmawiali i śmiali się. Maria wysiadła i pożegnała się z 
chłopakiem subtelnym, nic nieznaczącym całusem… przynajmniej tak jej się 
wydawało. Piotrek wrócił do domu, położył się, ale nie mógł o niej przestać myśleć. 
Maria myślała, że nic dla niego to nie znaczyło, ale chłopak już następnego dnia 
postanowił ją odszukać. Dzwonił bez zastanowienia do wszystkich tych, którzy 
mogliby ją znać, ale nikt nie wiedział, o kogo mu chodzi. Piotrek nie poddawał się, 
wiedział, że jeżeli cel miłości jest nieosiągalny, wówczas cierpimy w milczeniu. Jeśli 
jednak widzimy choć cień szansy i powodzenia i mamy choć odrobinę wiary we 
własne siły, musimy o nią walczyć. On tę szansę widział. Wiedział, że to miłość, 
szukanie Marysi zajęło mu dwa miesiące.  

W końcu ją odszukał, pojawił się przed jej domem z kwiatami. Dzwonił do 
drzwi jej domu, ale nikt nie otwierał, w końcu po kilku godzinach czekania drzwi się 
otworzyły. W progu stanęła jej mama. Bez wahania zapytał o 
Marię. Mama dziewczyny zaprosiła go do środka. Gdy ją 
zobaczył, w jego oczach zabłysła iskierka szczęścia. Niestety, 
Maria  leżała w łóżku smutna, nie miała siły nawet się ruszyć. 
Usiadł koło niej, wziął za rękę, nic nie 

mówiąc. Mama Marii poprosiła, aby już wyszedł, bo 
Marysia musi odpoczywać. Tłumaczyła chłopakowi, że to tylko 

przeziębienie. Jednak obydwie wiedziały, że to nie tylko to. 
Przychodził do niej codziennie. Pewnego dnia dostał od Marysi 
smsa, że to koniec, że już nie mogą się spotykać. Chłopak załamał 
się, do nikogo się nie odzywał, nie chciał nikogo widzieć. Po 
długim czasie poszedł do przyjaciela, od którego dowiedział 
się, że Maria jest ciężko chora na raka. Od razu do niej 
pojechał, dziewczyna ze łzami w oczach przyznała  się, że 
chciała, żeby był szczęśliwy, że tak go pokochała, że nie miało 
znaczenia jej szczęście, najważniejsze było to, żeby on żył tak, jak 
na to zasłużył. Nie chciała, żeby cały czas martwił się o nią. Przez 
te parę dni niewidzenia się z chłopakiem, stan Marii pogorszył się. 

Piotrek obiecał, że już nigdy jej nie zostawi, że będzie przy niej zawsze, że 
zrobi dla niej wszystko.  

Po krótkim czasie wszystko zaczęło się układać. Rodzice Marii znaleźli 
dobrego lekarza. Marysia była bardzo chuda, bardzo źle się czuła, ale Piotrek nie 
opuszczał jej nawet na krok. Dbał o nią jak o nikogo na świecie, kochał ją z całych 
sił. Stan Marii zaczynał się poprawiać, czuła się dużo lepiej. Zaczęli nawet razem 
wychodzić, nigdy nie była taka szczęśliwa. Kochali się bardzo i nie widzieli poza 



 7 

sobą świata. Planowali wspólne wakacje, 
wszystko robili razem. Gdy było już 
bardzo dobrze, Marysia wracała do 
zdrowia. Chłopak postanowił zrobić jej 
niespodziankę i zabrać na wspólny 
wyjazd.  

Wsiadł do samochodu i wyjechał z 
domu. Ona czekała na niego. Minęło już 
dużo czasu, a jego nie było. W pewnej 
chwili usłyszała karetkę na sygnale i już 
wiedziała, czuła, że coś się stało. 
Zadzwonił telefon… Piotrek jest w  

szpitalu w bardzo złym stanie. Bez chwili 
zastanowienia postanowiła do niego 

pojechać, ale było już za późno. Wszystko się skończyło, a nawet się dobrze nie 
zaczęło. Tak długo na siebie czekali,  ale długo nie mogli być szczęśliwymi. Lekarze 
pozwolili jej się tylko pożegnać. Przypomniała sobie, każdą chwilę spędzoną z nim, 
przypomniała sobie, jaka była z nim szczęśliwa. Patrzyła na niego, a łzy spływały jej 
po policzku. W jednej chwili jej świat się zawalił, wszystkie plany. Miłość spadła na 
nich jak grom z jasnego nieba. Przypadkowe spotkanie zamieniło się w prawdziwą 
miłość. Miłość, którą  nie jeden człowiek uznałby za szaleństwo, bo jak można kogoś 
aż tak bardzo pokochać? A jednak… można. Najpierw on nie pozwolił jej odejść, 
teraz sam ją zostawił, a przecież obiecał. Zadawała sobie różne pytania. Dlaczego 
on? Dlaczego teraz, gdy byli tak bardzo szczęśliwi? Wiedziała, że to wszystko nie 
powinno tak być. Nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Przecież, gdyby jej nie poznał, 
dalej by żył. Przez długi czas nie pokazywała się nikomu, czuła jego oddech, zapach, 
ale wiedziała że musi nauczyć się żyć normalnie, choć nie wyobrażała sobie jak być 
bez niego. 

Od jego śmierci minęły 3 lata, Maria zapoznała chłopaka. Wyszła za mąż, 
śmiała się, była szczęśliwa, ale nigdy nie zapomniała.  Nigdy nie przestała go 
kochać. Na zawsze będzie dla niej kimś, kto pokazał jej co to miłość i szczęście. 

 
       Patrycja Kamińska I LOS 
 

Nieszczęśliwa miłość 
 

Julia była zwyczajną nastolatką, miała długie włosy koloru kasztanowego, 
niebieskie oczy i czerwone usta. Nie była ani gruba, ani chuda, taka w sam raz. Jak 
zwykła nastolatka lubiła serfować po Internecie, chodzić na zakupy i spotykać się z 
przyjaciółmi. W tym roku poszła do liceum, była pilną uczennicą, miała same 
czwórki i piątki. Nie miała dużego powodzenia u chłopców, co prawda miała kilku 
adoratorów, ale zawsze ich odtrącała, bo po prostu nie chciała mieć chłopaka. Ale 
pewnego dnia zauważyła, że jakiś chłopak patrzy się na nią. Był to bardzo 
przystojny, wysoki brunet o czarnych oczach. Powiedziała o tym przyjaciółce Basi, 
która kolegowała się ze wszystkimi chłopakami w szkole. Basia powiedziała Julii, że 
chłopak nazywa się Rafał, jest miły i sympatyczny, ale jest to podrywacz, który musi 
mieć każdą ładną dziewczynę. Nagle zadzwonił dzwonek i Basia przerwała swoją 
historię. Rafała nie widziały już do końca lekcji. Basia po zakończeniu lekcji została 
jeszcze w szkole a Julka postanowiła iść do domu. Odeszła od szkoły kilka metrów, 
ale nagle usłyszała męski głos, który ją wołał. Dziewczyna odwróciła się i zobaczyła 
Rafała.  

-Zgubiłaś rękawiczkę. Proszę – powiedział i podał jej rękawiczkę. 
-Dzięki – odpowiedziała. 
-Nie ma za co. A tak w ogóle jestem Rafał – przedstawił się chłopak. 
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-Julia, miło mi – podała mu rękę . 
-Czy mogę cię odprowadzić? Chciałbym cię poznać. –powiedział uprzejmie 

chłopak. 
-Dobrze. 
Przez drogę rozmawiali o wszystkim. Julia dowiedziała się, że Rafał ma 

starszą siostrę i lubi grać w koszykówkę. W końcu doszli do jej bloku 
-No to cześć – pożegnała chłopaka Julia. 
-Cześć, do jutra! – odpowiedział Rafał i poszedł. 
Pożegnali się, Julia weszła do mieszkania, które było puste, ponieważ rodzice 

byli jeszcze w pracy. Położyła się na łóżku i myślała o Rafale. Jakaś niewidzialna 
siłą ciągnęła ją do niego. Była nim oczarowana. Nie wiedziała, co to takiego, ale 
wiedziała, ze jest to coś wyjątkowego. Następnego dnia w szatni spotkała Rafała. 

Powiedział jej cześć i odprowadził pod klasę. Przez cały dzień byli razem. Rozmawiali 
i śmiali się. Chłopak znów odprowadził ją pod jej blok. I tak mijały kolejne dni. W 
piątek umówili się, że pójdą do kina i na spacer. Julia na początku nie chciała, ale 
Rafał nalegał i się zgodziła. Przyszedł po nią o szesnastej. Zapukał do drzwi 
otworzyła mu Julia, dał jej róże, a ona podziękowała i wyszli. Szli powoli, mieli 
jeszcze dużo czasu do seansu. Nagle Rafał wziął ją za rękę. Poczuła dreszcz, ale nie 
cofnęła ręki. Szli przez park, rozmawiali. Rafał zerknął na zegarek, była za dziesięć 
osiemnasta. Rozmawiając ze sobą, nie zauważyli, że czas tak szybko minął. Szybkim 
krokiem poszli do kina. Po seansie Rafał odprowadził Julkę pod same drzwi. 
Żegnając się pocałował ją, ale nie w policzek, tylko namiętnie w usta. Tej nocy Julka 
nie mogła zasnąć. Wciąż myślała o pocałunku, który ją zaskoczył, ale też sprawił 
dużą przyjemność. Rankiem przyszedł do niej sms od Rafała. Zapytał ją, czy mogą 
być razem, ponieważ ją kocha. Julka nie wierzyła mu, że ją kocha (najwyżej bardzo 
lubi), ale zgodziła się z nim być. W poniedziałek rano przyszedł po nią, pocałował i 
przytulił. Weszli do szkoły, trzymając się za ręce. Julia była szczęśliwa. Nareszcie 
miała chłopaka. Gdy powiedziała o tym Basi, ona zdziwiła się i wciąż powtarzała, ze 
on ją skrzywdzi. Ale Julka nic sobie z tego nie robiła. Była szczęśliwa z Rafałem, nie 
widziała poza nim  świata. Chyba pierwszy raz się zakochała. Było to wspaniałe 
uczucie. Dziewczyna opuściła się w nauce, dostawała coraz gorsze stopnie. Rodzice 
nie wiedzieli, co się mogło stać. Nigdy nie zajmowali się córką, brakowało jej miłości, 
którą obdarzył ją Rafał. Była gotowa zrobić dla niego wszystko. Rafał i Julia byli ze 
sobą już miesiąc, spędzali ze sobą każdą, wolną chwilę. Ale po drugim miesiącu 
bycia razem Julka zauważyła, ze Rafał nie chce spędzać z nią tak dużo czasu jak 
wcześniej. Zaczęła z nim o tym rozmawiać, ale on nie odpowiadał i zmieniał temat. 

Pewnego wieczoru napisała Rafałowi, ze źle się czuje i nie idzie jutro do szkoły. Ale 
następnego dnia przyszła do szkoły… 

Weszła do szatni, a tam zobaczyła Rafała całującego się z jakąś dziewczyna. 
Podeszła do nich, wtedy Rafał odepchnął tamtą i zaczął się tłumaczyć. Lecz Julia 
nie słuchała, uderzyła go w twarz, rozpłakała się i wybiegła z szatni. Usiadła na 
schodach, podeszła do niej Basia. Julka powiedziała jej wszystko. Przyjaciółka 
mówiła, że ostrzegała ją. Julka przeprosiła, że jej nie wierzyła. Podszedł wtedy Rafał: 

-Przepraszam, ale kocham Karolinę, nie wiedziałem, jak mam ci to powiedzieć 
– tłumaczył się.  

-Zraniłeś mnie, idź sobie, nie chce cię więcej widzieć – wypędziła go.  
Rafał odszedł. Basia nadal pocieszała koleżankę mówiąc, że znajdzie sobie 

kogoś innego. Ale Julia wiedziała, że już nigdy nikomu nie zaufa tak jak zaufała 
Rafałowi, i że zawsze przez niego będzie miała złamane serce. Julka widziała Rafała 
w szkole jak co przerwa całował się z inną dziewczyną i zawsze na jego widok bolało 
ją serce. Tęskniła za nim, choć wiedziała, że jest to skończony drań.  

Martyna Kozłowska 
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Ruch SLOW 

 
Ruch ten powstał z myślą o zabieganym społeczeństwie. Ludzie są już wyczerpani tak 

szybkim tempem życia, chcą się zatrzymać, odpocząć. Stajemy się uzależnieni od prędkości. 

Niestety, nie zdajemy sobie sprawy, że jest to niebezpieczne. Człowiek, który nagle stanie, 

będzie miał klasyczne objawy odstawienia. Chodzi o to, że życie w biegu dostarcza nam 

adrenaliny, która działa jak narkotyk. Gdy ją odstawimy, będziemy nerwowi, niespokojni (tak 

jak narkoman  na głodzie). Dlatego ważne jest, abyśmy zwalniali z sensem. Należy 

przyglądać się sobie w różnych dziedzinach życia i nie spieszyć się tam, gdzie nie jest to 

konieczne. Okaże się, że w większości przypadków pędzimy nawet gdy jest to niepotrzebne. 

Proszę też pamiętać, że ten ruch nie jest po to, aby kompletnie wyeliminować prędkość i 

robić wszystko w żółwim tempie. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy biec, a kiedy żyć normalnie. 

Slow coraz częściej staje się popularny również w dużych korporacjach. Szefowie dużych 

firm sami wiedzą, że ludzie potrzebują odpoczynku. Ustalają czas pracy do 42 godzin 

tygodniowo (zbadano, że ludzie pracujący więcej niż 42 godziny tygodniowo są mało 

wydajni, myślą mniej kreatywnie, z przemęczenia zaczynają robić błędy itp.) Zostaje też 

wyznaczony czas, w którym pracownik może wyłączyć telefon, nie musi odpisywać na maile 

oraz wprowadza się zasadę, że nie bierze się pracy do domu. Najbardziej popularny czas 

pracy w takich korporacjach to od 9 do 17.  

Może się wydawać się to śmieszne, ale prędkość z którą przechodzimy przez życie to 

poważny problem. Ludzie nie zdają sobie nawet sprawy, że pędzą. Gdy zwalniają, czują się 

zakłopotani, gdyż są tak przyzwyczajeni do biegu. Okazuje się jednak, że to my sami 

zmuszamy się do takiej codzienności, co trzeba zmienić. ;-) 
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MOJE ZAINTERESOWANIA POZASZKOLNE 

 

Spośród bardzo szerokiego wachlarza moich zainteresowań i umiejętności, których niestety 

nie mogę wykorzystać w szkole, jest programowanie. Jest to bardzo ceniona w dzisiejszych 

czasach umiejętność, swoisty język wręcz nieograniczony - pozwalający stworzyć od 

podstaw dowolną aplikację, która nie tylko pomoże nam w codziennym życiu, ale także 

dostarczy nam trochę rozrywki. Postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie informatyki, jest 

ogromny. Co więcej- z każdym rokiem zapewnione są nowe miejsca pracy dla młodych 

talentów. Odrobina kreatywności i dobry pomysł pozwala wzbić się na wyżyny, umożliwiając 

zdobycie np. bardzo dobrej pracy. Dotychczas nie odniosłem wiele sukcesów, jednak 

uczestniczyłem w wielu amatorskich projektach w języku C, tworzonych z myślą o 

urządzeniach mobilnych. Nawet także małe projekty pozwalają mi sie rozwijać i 

samodoskonalić w tej dziedzinie. Programowanie to świetny pomysł na to, że poświęcając 

odrobinę czasu, chęci i pracy, można odnieść wielkie sukcesy na scenie deweloperskiej.  

         Łukasz Kamiński 

Moją pasją jest muzyka elektroniczna. Od półtora roku uczę się tworzyć w profesjonalnym 

programie FL STUDIO, dzięki temu rozwijam swoje umiejętności słuchowe. Chciałbym 

stworzyć własny styl muzyczny. Chcę udowodnić, że muzyka nie musi opierać się na 

słowach,  lecz na melodii z szybszym tempem " bo życie jest zbyt szybkie, żeby słuchać 

wolnej muzyki". W okresie szkolnym jest bardzo ciężko pogodzić naukę z  

zainteresowaniem, dlatego planuję rozpocząć swoje kolejne projekty w wakacje. Swoją 

wiedzę próbuje przekazywać moim kolegom, którzy też lubią muzykę. Z roku na rok w 

Polsce rynek muzyczny jest coraz gorszy, chciałbym to zmienić. Preferuję gatunek 

muzyczny, który nazywa się HARDSTYLE, na Mazowszu nie jest on zbyt popularny. Mam 

nadzieję, że to się zmieni. 

         Adrian Zbrzezny  

 Po zajęciach szkolnych  w czasie wolnym, a szczególnie w lato, lubię wędkować.  

Robię to już od 3-ego roku życia. Pasją do wędkowania "zaraził" mnie tata. Najczęściej 

okazją do realizowania mojego zainteresowania są weekendy, ponieważ wtedy udaje mi się 

wygospodarować kilka wolnych godzin. Przygotowania do wyjazdu trwają nie dłużej niż 

półtorej godziny i wtedy razem z tatą, gdy pozwala mu na to zdrowie i czas, oddajemy się 

naszej pasji przez kilka miło spędzonych godzin. Od taty nauczyłam się kilku sposobów 

łowienia np. różnych rodzajów stosowanej przynęty. Chciałabym oddawać się temu zajęciu 

częściej, ponieważ uważam, że ta forma rozrywki pomaga w zrelaksowaniu i wyciszeniu się 

po całym tygodniu nauki. 

         Ewa Kowalska  
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To warto przeczytać… 

 

Ostatnio w Internecie pojawiły się 
informacje na temat najnowszej 
biografii słynnej, francuskiej 
projektantki Coco Chanel. Od razu 
zapragnęłam przeczytać tę książkę, 
bowiem bardzo chciałam poznać 
historię tej przepięknej kobiety, której 
nazwisko kojarzyłam tylko i wyłącznie z 
reklamą jej słynnych perfum ,,Chanel 
No. 5’’. Coco Chanel, właściwie 
Gabrielle Bonheur Chanel urodziła się 
1883 roku w Saumur jako druga 
nieślubna córka Alberta Chanel oraz 
Jeanne Devolle. Od razu nie miała 
łatwego życia. Ojciec w ogóle nie 
interesował się losem żony i dzieci. Nie 
poświęcał im ani odrobiny czasu, 
często zostawiał swoją rodzinę bez 
środków do życia. Jeanne zmarła 
wykończona ciężką pracą oraz 
licznymi porodami (Coco miała pięcioro 
rodzeństwa). Po śmierci matki trafiła 
do sierocińca, a po osiągnięciu 
pełnoletności wyruszyła w świat i 
pracowała jako piosenkarka, mimo iż 
nie posiadała wokalnego talentu, 
nadrabiała to tańcem i niezwykłą 
charyzmą.  

 

 
 
Po pewnym czasie stała się 
utrzymanką dwóch bardzo zamożnych 
mężczyzn. Dzięki ogromnej ambicji  i 
talentowi otworzyła swój pierwszy 
sklep z kapeluszami. W kolejnych 
latach jej genialne projekty 
zrewolucjonizowały przemysł 
odzieżowy. Na czas wojny wycofała się 
z aktywnej działalności w świecie 
mody. W tym samym okresie spędzała 
dużo czasu w towarzystwie wysoko 
postawionych Niemców, co wywołało 
niemałe poruszenie. Równie 
kontrowersyjnym aspektem jej 
życiorysu jest uzależnienie od 
narkotyków. ,,Coco Chanel. Życie 
intymne’’ to nie tylko biografia 
uzdolnionej i prześlicznej projektantki, 
to także historia kobiety, która dzięki 
ciężkiej pracy i wrodzonemu uporowi 
wspięła się na sam szczyt. To także 
obraz kobiety, która zawsze na 
pierwszym miejscu stawiała swoją 
niezależność. Książka ta ukazuje 
prawdziwy obraz Chanel, poparty 
fragmentami pamiętników i listów 
przyjaciół oraz jej kochanków. Oprócz 
tego znajdziemy kilka fotografii 
francuskiej projektantki i wiele 
miłosnych historii Coco, która nigdy nie 
wyszła za mąż i która tak bardzo 
pragnęła prawdziwej miłości. 
Być może czas spędzony przy książce 
Lisy Chaney okaże się najlepiej 
wykorzystany podczas nadchodzących 
wakacji. Serdecznie polecam 
 

 
                                                                

Wioletta Chmielewska kl. II LO
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  Co Gdzie  Kiedy  
Drodzy  Czytelnicy! 

Mija kolejny rok szkolny. Zbliżają się upragnione wakacje! Z tej okazji wszystkim naszym 

Czytelnikom składam gorące życzenia: nauczycielom i wszystkim uczniom zadowolenia z 

wyników całorocznej pracy, a podczas nadchodzącego lata: gorących piaszczystych plaż, 

górskich ścieżek pozwalających zawsze dotrzeć do celu, urokliwych krajobrazów, 

fascynujących i zawsze dobrze się kończących przygód, oddanych przyjaciół, wspaniałego 

wypoczynku i wielu przyjemności. Carpe diem !  

Zobaczmy, co ciekawego będzie się działo: 

 

 

 DNI NASIELSKA

30 czerwca 2012 r. na Stadionie Miejskim 

będziemy świętować DNI NASIELSKA. W 

tym roku imprezę rozpoczną zawody 

sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów. Po nich na 

nasielskiej scenie zaprezentuje się zespół 

JUPITER. Będziemy mogli podziwiać także 

uczestników projektu EKOSZKOŁA. 

Tradycyjnie Dni Nasielska uświetnią występy 

laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej “O Złotą Nutkę”. Odbędzie się 

także coroczne wręczanie nagród najlepszym 

uczniom z naszej gminy. Nie zabraknie 

również medalistów Mistrzostw Świata i 

Europy, którzy zaprezentują nam wyciskanie 

sztangi. Z pewnością nie lada atrakcją będzie 

pokaz taneczny ZUMBY. Organizatorzy 

zadbali także o coś dla fanów piłki nożnej. 

Nasielscy samorządowcy staną do walki ze 

strażakami. Potem przyjdzie czas na zabawę 

przy muzyce. Na scenie będziemy mogli 

zobaczyć zespół THE SPERADOS i METRO 

COVER BAND. Gwiazdą wieczoru będzie 

ROBERTO ZUCARO. Tegoroczne Dni 

Nasielska zakończy koncert Doliny Rytmu 

oraz taniec z ogniem. 

 Tegorocznemu świętu miasta towarzyszyć 

będzie Letni Piknik dla Dzieci “Witajcie 

Wakacje” organizowany przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Nasielski 

Ośrodek Kultury, pokaz pojazdów militarnych, 

stoisko ekologiczne, wesołe miasteczko oraz 

mnóstwo gier, zabaw i konkursów dla 

mieszkańców. 

 

 Film NIETYKALNI 

» Gatunek: Dramat, Komedia 

  »Czas trwania: 1 godz. 52 min. 

 » DATA:27.07 – 29.07. 2012 

» GODZINA: 18.00 

Ta historia zdarzyła się naprawdę. 

Sparaliżowany na skutek wypadku milioner 

zatrudnia do pomocy i opieki młodego 

chłopaka z przedmieścia, który właśnie 

wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie 

różnych światów daje początek szeregowi 

niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która 

czyni ich… nietykalnymi. 

 Koncert Bobby’ego McFerrina 

Data: Środa 2012-07-04  

Godzina: 20:00 

Miejsce: Sala Kongresowa PKiN, Plac Defilad 

Warszawa. 

Legendarny wokalista, nazywany jednym z 

cudów światowej muzyki ponownie w Polsce! 

Bobby McFerrin jest zdobywcą 10 nagród 

Grammy, uznawany za jednego z 

najsłynniejszych na świecie innowatorów i 

improwizatorów wokalnych, jest twórcą jednej 

z najpopularniejszych piosenek końca XX 

wieku („Don’t Worry, Be Happy”), a także 

zapalonym rzecznikiem edukacji muzycznej. 

Jego płyty sprzedały się w nakładzie 20 

milionów egzemplarzy, zaś współpraca z 

takimi artystami jak Yo-Yo Ma, Chick Corea i 

Herbie Hancock uczyniła z niego prawdziwego 

ambasadora muzyki klasycznej i jazzu. 
Agnieszka Zwierzyńska II LOA 



 13 

Z polszczyzną za pan brat 
 

tą  – zaimek wskazujący, powszechnie i dość niechlujnie używany tam, gdzie poprawnie 

powinno być tę (także w pisowni) w bierniku: Daj mi tą gazetę (zamiast tę gazetę); 

Pamiętasz tą babkę? (zamiast tę babkę); Przeczytaj tą książkę (zamiast tę książkę). Poprawne 

użycie występuje, gdy odnosi się ono do słów zakończonych na 'ą' w narzędniku: Znowu 

poszedłeś z tą lafiryndą; Z tą robotą nie będzie problemu. Tą zamiast tę dopuszczalne jest 

jedynie w potocznej odmianie mówionej języka, choć… kto wie, czy za jakiś czas nie stanie 

się akceptowalne na każdym poziomie użytkowania polszczyzny. Na razie jednak wciąż 

obowiązuje w tej kwestii norma wzorcowa, a żeby jak najlepiej przyswoić sobie tę zasadę, 

warto od czasu do czasu zanucić tekst znanej piosenki zespołu Bolter: Daj mi tę noc, tę jedną 

noc… 
 

yyy…  – klasyka tematu, czyli: kiedy braknie języka w gębie, na pomoc przychodzi yyy… 

Wiemy, że zawód dziennikarza czy publicysty do najłatwiejszych nie należy, łatwo bowiem 

stać się obiektem krytyki. Kiedy zaś reporter na wizji zacina się i jąka, z trudem dukając i 

rozpaczliwie szukając odpowiedniego słowa lub myśli, pojawia się yyy. Nie wiadomo, kto 

wtedy jest bardziej zestresowany, dziennikarz czy telewidz, takie stękanie jest bowiem 

przeżyciem dość traumatycznym chyba dla obu stron. Nie ma sensu zbytnio się znęcać nad 

dziennikarzami, bo na pewno się starają, ale czasem niektórym przydałoby się pogrozić 

palcem. 

 Niekiedy zamiast yyy pojawia się trochę bardziej manieryczne eee, natomiast kiedy osobnik 

na wizji zaczyna katować nasze uszy elegancko akcentowanym przerywnikiem emm albo 

amm, możemy mieć pewność, że albo jest to Polonus, albo po prostu ktoś, kto liznął 

angielszczyzny na tyle, że pragnie podzielić się jej znajomością z innymi. 
 

-ę – hiperpoprawność językowa nakazująca wszystkie wyrazy zakończone na -ę wymawiać z 

bardzo wyraźnym 'ę'. Proszę wrzucić monetę wymawia się Prosze wrzucić monete, a nie 

Proszeł wrzucić moneteł. Nazywa się to utratą nosowości. Taką nienaturalną wymowę słyszy 

się również, gdy 'ę' występuje w środku wyrazu: Uklęknijmy, gdyż czeka nas święto 

dziękczynienia wymawia się (w uproszczeniu) Uklenknijmy, gdyż czeka nas świento 

dzienkczynienia, a nie Uklełknijmy, gdyż czeka nas świełto dziełkczynienia. 

 Ten sam problem dotyczy końcówki -ą. W lipcu 2010 r. pewna młoda dama, krewna jednego 

z najważniejszych polityków, w przerażająco żenujący sposób wypowiadała się publicznie: 

Te osoby, które nabędoł, zostanoł obdarowane takoł małoł broszkoł… Jest wielce wątpliwe, 

czy ktokolwiek z otoczenia tej osoby zwrócił jej później uwagę na tak kompromitujący 

sposób mówienia. 
 

-om, -em – jak wspomniano wyżej, samogłoska 'ę' na końcu wyrazu traci nosowość (nie 

można zatem wymawiać jej starannie i wyraźnie), natomiast odwrotna sytuacja jest z 'ą'. Nie 

do przyjęcia jest toporna wymowa w rodzaju: Oni nie chcom iść z tom brzydkom paniom; 

Umów się z niom; Chcemy pochwalić się naszom nowom elektrowniom atomowom itp. – zero 

subtelności i wyczucia, jakby ktoś zapałkę siekierą rąbał. Również 'ę' nie może być 

wymawiane w podobny sposób: Widzem i słyszem czy słynne Nie chcem, ale muszem. W 

takich słowach końcówki muszą być wyartykułowane jako -ą i -ę (to drugie z pozbawieniem 

nosowości, a więc jako -e), a nie jako -om i -em. Wymowa taka jest naganna, ale niestety 

bardzo częsta, na przykład wśród wypowiadających się do kamer polityków (ostatnio jeden z 

ważniejszych ministrów: Prezydent kierował się krótkowzrocznom logikom wyborczom…). 

 
Monika Głogowska ILOA  
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Warto wiedzieć! 
 

 

Dlaczego mężczyźni żyją krócej?  

 Kobiety żyją średnio o 6-7 lat 

dłużej niż mężczyźni. Statystyki pokazują, 

że 9 na 10, 100-latków to kobiety. Okazuje 

się, że znaczącą rolę w tym odgrywa 

testosteron. Badania wykazały, że znacznie 

zwiększa on skłonność wśród płci męskiej 

do ryzykownych zachowań. Chłopcy 

ulegają wypadkom cztery razy częściej niż 

dziewczęta. Dlatego też dwudziestego roku 

życia dożywa wyraźnie mniej mężczyzn 

niż kobiet. Ponadto wśród płci męskiej 

obserwuje się większą liczbę samobójstw, 

wypadków komunikacyjnych oraz 

mniejszą odporność. Nie bez znaczenia jest 

także większa liczba problemów z 

nadużywaniem narkotyków czy alkoholu. 

 

W muszli nie słychać szumu morza  

 Muszla jest pewnego rodzaju 

rezonatorem – w jej wnętrzu zbierane są 

dźwięki z otoczenia (na przykład odgłos 

wiatru), które wprawiają w drgania 

cząsteczki powietrza w jej wnętrzu. W ten 

sposób odgłosy z zewnątrz ulegają 

wzmocnieniu a następnie odbiciu. Każda 

muszla korzysta przy tym z własnej 

częstotliwości, a więc ma własną 

wysokość dźwięku, na której powietrze 

drga najsilniej – podobnie jak w 

instrumencie muzycznym. Niepoprawną 

jest zatem opinia, że przykładając do ucha 

morską muszlę słyszymy „zaklęty” w niej 

szum morza. Słyszymy w niej odbicie 

dźwięków pomieszczenia, w którym 

znajdujemy się w danej chwili. 

 

Wstrzymywanie kichania jest niezdrowe  

 Kiedy próbujemy wstrzymywać 

kichnięcie, pod wpływem wytworzonego 

ciśnienia pęka kilka tysięcy pęcherzyków 

powietrza w naszych płucach. Prędkość 

wykichanego powietrza  wynosi ok. 160 

km/h i jeśli je zatrzymamy, powietrze to 

wróci do naszych płuc wraz z ogromnym 

ciśnieniem, które powoduje pęknięcie 

pęcherzyków jednocześnie osłabiając nasz 

organizm. 
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Doba nie trwa dokładnie 24 godzin 

 Nasza dobra ziemska na pierwszy 

rzut myśli trwa 24 godziny - tyle przecież 

mija od północy do północy dnia 

kolejnego. W rzeczywistości jednak doba 

trwa dokładnie 23 godziny i 56 minut. 4 

minuty, które "uciekają" z naszego życia 

każdego dnia składają się w jeden 

dodatkowy dzień w roku przystępnym . 

umownie jednak ustalono 24-godzinną 

dobę, aby ułatwić sobie życie - jedyna 

konsekwencją jest wspomniany rok 

przystępny. 

 

Opalenizna jest reakcją obronną 

organizmu  

Opalenizna najzwyczajniej w świecie jest 

reakcją obronną organizmu. Pod wpływem 

działania promieni słonecznych (np. latem) 

wzmaga się wytwarzanie melaniny w 

warstwie podstawowej naskórka, która 

chroni organizm przed zgubnym 

działaniem promieni słonecznych – 

wówczas im więcej melaniny tym skóra 

staje się ciemniejsza a nasze ciało 

„opalone”. 

 

 

  

 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska 

kl. I LOA 
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Zacznij swój kontakt ze słońcem od zahartowania skóry, opalając się 

stopniowo od 15-20 min. dziennie. 

Kosmetyki z filtrem nakładaj przynajmniej godzinę przed wyjściem na 

słońce, aby zdążyły utworzyć na skórze ochronny film. 

Kosmetyki należy nakładać na suchą, oczyszczoną skórę. 

 Najlepiej zażywaj kąpieli słonecznych w ruchu. 

 Należy unikać słońca w godzinach 10.00-15.00, kiedy wywołuje ono dotkliwe 

oparzenia a jednocześnie słabo opala. 

 Pamiętaj, że woda zwielokrotnia działanie słońca przez odbijanie promieni 

słonecznych. 

 Szczególnie narażone na działanie słońca są czoło, nos, ramiona, dekolt oraz 

okolice, gdzie nagie ciało graniczy z ubraniem. 

 Krem z filtrem należy nakładać co 2 godziny. 

Kąpiel zmniejsza działanie każdego filtru, nawet tego wodoodpornego, po 

wyjściu z wody trzeba się uzupełniająco posmarować kosmetykiem. 

 Pamiętaj o tym, że skóra dzieci wymaga szczególnej ochrony przed słońcem i 

jest delikatniejsza od skóry dorosłych. 

       

 

                                                                                                            Agnieszka Zwierzyńska II LOA 
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Logogryf wiązany 

W każdym wierszu ukryte są trzy wyrazy matematyczne i wpisane są już dwie litery. 

Pierwsza z tych liter jest ostatnią literą pierwszego wyrazu i zarazem pierwszą literą drugiego 

wyrazu. Druga litera jest ostatnią literą drugiego wyrazu i zarazem pierwszą literą trzeciego 

wyrazu. Uzupełnij wszystkie wyrazy. Litery w wyróżnionej kolumnie utworzą rozwiązanie.  

 
 

ZAGADKI MATEMATYCZNE 

 

ZAGADKA 1: Rodzinne śniadanie 

Dwóch ojców i dwóch synów postanowiło zjeść jajka na śniadanie. W sumie zjedli ich trzy, z 

tym że każdy zjadł całe jajko. Jak to mogło się stać?  

ZAGADKA 2: Inteligentny skazaniec  
Pewnego mężczyznę skazano na śmierć. Sędzia postanowił jednak tuż przed wykonaniem 

wyroku dać więźniowi szansę na uratowanie życia. Przed skazańcem postawił urnę i 

powiedział, że są w niej dwie kule, jedna biała i jedna czarna. Jeśli wylosuje białą to zostanie 

puszczony wolno.  

W momencie gdy mężczyzna szedł do urny, jeden ze strażników szepnął mu do ucha, że 

sprytny sędzia wrzucił tam dwie czarne kule i żadnej białej. Skazany podszedł jednak pewnie 

do urny, wyciągnął kulę i został uniewinniony. Jak to zrobił?  

ZAGADKA 3: Niezwykła miarka  
Do dyspozycji masz wiadro mieszczące w sobie 5 litrów wody oraz mniejsze o pojemności 3 

litrów. Jak za ich pomocą odmierzyć 1 litr wody?  

ZAGADKA 4: Pakowne auto  
Po zrobieniu wiosennych porządków, pewien mężczyzna chciał się pozbyć znalezionych w 

domu niepotrzebnych rzeczy. Wszystko zapakował do małych i dużych pudeł. Do jednego 

ogromnego kartonu można włożyć 8 dużych pudeł lub 10 małych. Znalezione przedmioty 

zapakował tak, aby mógł przewieźć wszystko za jednym razem. Ostatecznie do bagażnika 

włożył kartony do których w sumie zapakował 96 pudeł. Ile było kartonów, jeśli wiemy, że 

tych, w których były tylko duże pudła, było więcej niż tych wypełnionych małymi?  

ZAGADKA 5: Autobus  
Autobus, oprócz kierowcy, mieści 20 pasażerów. Pomiędzy pierwszym i ostatnim 

przystankiem zatrzymuje się na 11 przystankach. Ilu maksymalnie różnych pasażerów może 

wsiąść w czasie przejazdu całej jednej trasy, przy założeniu, że żadnych dwóch pasażerów 

wsiadających na tym samym przystanku nie może jednocześnie wysiąść? 

       Wybrała Kornela Ziułkowska II LO 
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CIEKAWOSTKI NAUKOWE  
 

Jak wstrzymywać oddech, to tylko 

po burakach 

 

Muzycy grający na instrumentach dętych 

powinni pić przed koncertem sok 

buraczany, bo pomaga on wytrzymać 

dłużej na jednym oddechu. Z tego 

samego względu koncentrat buraczany 

warto uwzględnić w menu śpiewaków, 

nurków czy pływaków (Respiratory 

Physiology & Neurobiology). 

Naukowcy z Mid Sweden University i 

Uniwersytetu w Exeter stwierdzili, że sok 

wyciskany z buraków pozwala aż o 11% 

wydłużyć czas działania na 1 wdechu. 

Dzieje się tak, bo zawiera on niewielkie 

ilości azotanów, które w organizmie są 

rozkładane do tlenku azotu. Dzięki NO 

pracujące mięśnie zużywają mniej tlenu, 

co w praktyce oznacza, że pochłaniania 

jednorazowo dawka życiodajnego gazu 

starcza na dłużej. 

 

 

Kawa przedłuża życie? 

Amerykański Narodowy Instytut Raka, 

który jest częścią Narodowych Instytutów 

Zdrowia (NIH), ogłosił, że osoby starsze, 

które piją kawę są narażone na 

mniejsze ryzyko śmierci niż osoby 

niepijące tego napoju. 

Badania wykazały, że spożywanie kawy 

zmniejsza prawdopodobieństwo śmierci z 

powodu chorób serca, chorób układu 

oddechowego, udaru, urazów, wypadków, 

cukrzycy i infekcji. Doktor Neal Freedman i 

jego zespół badali związek pomiędzy 

spożywaniem kawy a ryzykiem śmierci. 

Badaniami objęto 400 000 kobiet i 

mężczyzn w wieku 50-71 lat. Informacje 

na temat spożycia kawy zebrano w latach 

1995-1996, a dalsze losy badanych 

śledzono do śmierci bądź do 31 grudnia 

2008 roku. 

 

Naukowcy odkryli, że związek pomiędzy 

spożyciem kawy a zmniejszonym ryzykiem 

jest tym silniejszy im więcej kawy 

spożywali uczestnicy badań. Trzy lub 

więcej filiżanek kawy dziennie oznaczało 
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redukcję ryzyka śmierci o 10 procent. 

Spożycie kawy nie miało u kobiet żadnego 

wpływu na prawdopodobieństwo śmierci z 

powodu nowotworów. W przypadku 

mężczyzn pijących kawę zauważono 

niewielkie, niemalże pomijalne 

statystycznie zwiększenie ryzyka śmierci z 

powodu nowotworów. 

Grube nawet gdy schudną  

 

Uprzedzenia wobec osób z nadwagą czy 

otyłością utrzymują się nawet wtedy, 

gdy zrzucą one zbędne kilogramy 

(Obesity). 

Psycholodzy z Uniwersytetu Hawajskiego 

w Mānoa, Uniwersytetu w Manchesterze i 

Monash University poprosili młode kobiety 

i mężczyzn, by zapoznali się z krótkimi 

historiami kobiet, które schudły 32 kg lub 

utrzymały dotychczasową wagę ciała i były 

albo otyłe, albo szczupłe. Badani mieli je 

ocenić pod względem kilku cech, w tym 

atrakcyjności, i określić swój stosunek do 

grubszych osób. 

Okazało się, że czytając opowieść o 

kobiecie, która schudła, ochotnicy byli 

bardziej uprzedzeni do otyłych osób niż 

wtedy, gdy zapoznawali się z przypadkiem 

osoby utrzymującej taką samą wagę (bez 

względu na to, czy pozostawała szczupła, 

czy gruba). 

Byliśmy zaskoczeni, widząc, że szczupłe 

w danym momencie kobiety postrzegano 

różnie w zależności od historii ich wagi. 

Mimo identycznego wzrostu i wagi, te, 

które kiedyś były otyłe, uznawano za mniej 

atrakcyjne od zawsze szczupłych - 

opowiada dr Janet Latner z Uniwersytetu 

Hawajskiego. 

 

Ponad dobę na bateriach 

Dell twierdzi, że jego nowa, oznaczona 
literą E, seria laptopów z rodziny Latitude, 
może pracować na baterii nawet 32,7 
godziny. W ramach Latitude E firma 
będzie sprzedawała maszyny korzystające 
z wyświetlaczy o przekątnych od 12,5 do 
15,6 cala oraz procesorów Ivy Bridge. Dell 
poinformował, że niemal 33 godziny na 
bateriach pracuje 14-calowy laptop 
Latitude E6430 z dołączoną firmową 9-
ogniwową baterią oraz bateriami 
podłączonymi w miejsce napędu 
optycznego i w zatoce pod laptopem, który 
jest przy tym wykorzystywany w sposób 
typowy dla przeciętnego użytkownika. 

Urządzenia z serii Latitude E są 
wyposażone w porty USB 3.0, Ethernet, 
WiFi oraz Bluetooth. 

 

 

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl 

 
Malwina Morawska kl. II TE
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Wakacyjne rebusy 
 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami postanowiłam zapewnić Wam odrobinę rozrywki w 

postaci rysunkowych rebusów. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić przy ich 

rozwiązywaniu. 

 

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 

 

 

 

Rozwiązanie rebusów: 

1. Wakacje 

2. Uśmiechnij się 

3. Lipiec  

4. Lato 

 

 

Malwina Morawska kl. II TE 
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„Wakacyjny letni czas”

Po co są wakacje?  

 A po to, 

 by słoneczko opiekał was złoto, 

 aby wiatry żywiczne owiały, 

 aby wody błękitne skąpały, 

 aby łąki pachniały skoszone, 

 by las śpiewał piosenki zielone, 

 by was ptaki budziły o świcie, 

 by łan zbożami, makami się  

 kłaniał no i po to, 

 byście, kiedy już wrócicie, 

 odpowiedzieć mogli na pytania? 

 A tych letnich pytań są tysiące: 

 - Czemu rankiem jest rosa na łące? 

 - Po co pszczoły siadają na kwiatach? 

 - Czemu sowa tylko nocą lata? 

 - Po co dzięcioł w korę sosny puka? 

 - Gdzie skowronek ma gniazdeczka 

szukać? 

 - O czym trzeba zawsze w lecie pamiętać? 

 - A jaskółki czemu nisko latają przed 

deszczem? 

 A pytajcie wszystkich o wszystko. 

 Przyglądajcie się obłokom, ptakom, listkom, 

 Zobaczycie,  

 że świat gdy się go poznaje 

 jest ciekawy, 

 Ciekawszy od bajek. 

 

Po raz ostatni woła nas dzwonek- 

 Śpiew, oklaski i wrzawa 

 A potem nagle się wszystko zapada 

 w ciszę tak wielką, że tylko słychać, 

 jak brzęczy za szybą samotnej muchy 

 skrzydełko. 

 I już po wszystkim. I już składamy 

 Pióro ,zeszyty i książki. 

 Za to się wielkie zaczną przygody, 

 gdy otworzy się przed nami,  

 zielona księga przyrody. 

 

Już czerwiec  

 otwiera lata bramy 

 a tam  

 czeka na nas 

 las 

 w chłodnym  

 lśnią słońca polany 

 i strumyk 

 na kamykach gra. 

 Już czeka piaszczysta 

 plaża 

 i morskiej wody  

 smak. 

 

Tam będzie czas posłuchać, 

 jak szumią trawy, 

 zobaczyć, 

 gdzie śpi ptak. 

 I odkryć 

 nie znane dotąd sprawy- 

 milczenie stawu, 

 zapach ziemi,  

 tańczący, wolny wiatr... 

 Jeszcze tylko 

 spakować marzenia, 

 kupić bilet 

 i do pociągu wsiąść! 

 

 Szkoła 

 na nas zaczeka! 

 Wrócimy 

 do niej we wrześniu 

 z daleka- z gór, 

 znad morza, 

 stamtąd i stąd 

Jutro popłyniemy daleko, 

 jeszcze dalej niż te obłoki, 

 pokłonimy się nowym brzegom, 

 odkryjemy nowe zatoki; 

 nowe ryby znajdziemy w jeziorach, 

 nowe gwiazdy złowimy na niebie, 

 popłyniemy daleko. Daleko, 

 jak najdalej. Jak najdalej przed siebie. 

 Starym borom, nowe damy imię 

 nowe ptaki znajdziemy i wody, 

 posłuchamy, jak bije olbrzymie, 

 zielone serce przyrody. 

 

                         W.Badalska "Wakacyjny letni czas" 
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Samolot wystartował z lotniska. Po osiągnięciu 

wymaganego pułapu, kapitan odzywa się przez 

intercom: 

- Panie i Panowie, witam na pokładzie 

samolotu. Pogodę mamy dobrą, niebo czyste, 

więc zapowiada nam się przyjemny lot. Proszę 

usiąść, zrelaksować się i... o Boże!...  

Po chwili nerwowej ciszy intercom odzywa się 

znowu: 

- Panie i Panowie, najmocniej przepraszam, 

jeśli przed chwilą państwa wystraszyłem, ale w 

trakcie mojej wypowiedzi drugi pilot wylał na 

mnie filiżankę gorącej kawy. Powinniście 

państwo zobaczyć przód moich spodni. 

Na to odzywa się jeden z pasażerów: 

- To pewnie nic, w porównaniu z tyłem 

moich.... 

 

 

Student wraca z wakacji i mówi do kolegi: 

- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na 

słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 

 

Jakiej treści kartkę przesyła blondynka z 

wakacji? 

Bawię się świetnie! Ale właściwie gdzie ja 

jestem?  

 

 

Wakacje nad morzem 

Pyta Alex swojej mamy: 

- Mogę popływać? 

Mama: 

- Dobrze tylko się nie zamocz. 

 

 

Jest zakończenie roku szkolnego. Każde 

dziecko przyniosło prezent z własnego zakresu 

możliwości. Pani wiedząc, gdzie pracują 

rodzice dzieci próbuje zgadnąć, co dostała bez 

otwierania prezentu. Najpierw prezent daje 

Ania. Pani wiedząc, że jej rodzice pracują w 

kwiaciarni, potrząsa pudełkiem i mówi: 

- Aniu, czy to są kwiaty? 

- Skąd pani wiedziała? 

Później prezent daje Waldek. Pani wie, że jego  

 

rodzice pracują w sklepie ze słodyczami. 

Potrząsa pudełkiem i mówi: 

- Waldku, czy to są czekoladki? 

- Skąd pani wiedziała? 

Sytuacja powtarza się kilkanaście razy. Pani 

zawsze bez problemu zgaduje co dostała. Jako 

ostatni daje prezent Jasio. Pani wie, że jego 

rodzice pracują w branży monopolowej. Nim 

potrząsnęła pudełkiem zauważyła, że z pudełka 

coś wycieka. Postanowiła to polizać. 

- Jasiu, czy to jest szampan? 

- Nie... 

Pani postanowiła jeszcze raz "skosztować": 

- No to może ajerkoniak? 

- Nie... 

- Poddaję się, Jasiu. Co to jest? 

- Świnka morska! 

 

 

- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

 

Rozmawiają dwie pchły; 

- gdzie byłaś na wakacjach? 

- na krecie 

 

 

Żona wyjeżdża na wakacje, a mąż zostaje sam 

w domu. Teściowa zaprasza go na obiad. Mąż 

podejrzewa, że chce go otruć, jednak decyduje 

się ją odwiedzić. Teściowa podaje mu zupę i 

idzie do kuchni po drugie danie. W tym czasie 

mąż woła kota i daje mu potrawę do 

spróbowania. Kot macha dwa razy jęzorem i 

pada. Zirytowany mąż wpada w furię, wbiega 

do kuchni i dźga teściową nożem. Na to kot: 

- Yes! Yes! Yes! 

 

 

Jedzie Talib na wielbłądzie, a żona idzie przed 

nim, spotyka ich turysta, dziwi się i pyta: 

Co się dzieje? 

A Talib na to: 

Nic. Zaraz wjadę na pole minowe.  

 

 

Wybrała: Malwina Morawska kl. II TE 
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