
 1 

GAZETA SZKOLNA 
NR 4 Grudzień  2010 Cena  50 gr 

 

Gazeta Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 

W tym numerze gazety znajdziecie:  

 




 Wieczór teatralny w kinie Niwa 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Życie jest piękne” 

 Rekolekcje 

 Tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem 

 W obronie karpia 

 Kolędy 

 Pomysły na prezenty  

 O choince 

 Dokarmiajmy zwierzęta! 

 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS  

 Sport 

 Świąteczna wykreślanka 

 Uśmiechnij się 

 Ciekawostki naukowe 

 Znani i lubiani  - Dawid Domała 

 5 stycznia  - koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 
Redaktor naczelny: Malwina Morawska kl. I TE 
Reporterzy:  
I LO: Wioletta Chmielewska, Karolina Kaczyńska, Igor Kamiński, Ewelina Kanigowska, 
Marcin Niedziałkowski, Sylwia Słupska, Karolina Zalewska,  
I TE: Malwina Morawska, Ewa Siemborska   
II LO:  Agnieszka Bącik, Adrian Filipowicz, Karol Grubecki, Piotr Jaskłowski, Justyna 
Podlasińska, Klaudyna Strzelecka,  
III LO :Dominika Kordulska,  
Rysunki: Daria Ostrowska kl. I LO 
 
Opiekun gazety: Pani Agata Żbikowska 



 2 

 

Święta już tuż tuż .... 
 

W związku ze zbliżającymi się świętami w gazetce nie zabraknie 

artykułów związanych z tą uroczystością. Możecie dowiedzieć się nie tylko, 

skąd wywodzą się poszczególne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, ale 

również jakie związane są z tymi dniami wróżby. A dla niezdecydowanych 

pomysły na prezenty oraz życzenia gwiazdkowe. Oprócz tego w gazetce 

znajdziecie artykuł o AIDS i apel „W obronie karpia”. Nie zabraknie również 

ciekawostek naukowych, relacji z konkursu recytatorskiego i zawodów 

sportowych oraz humoru. To nie wszystko, co mieści się w grudniowym 

wydaniu „Gazety Szkolnej”.  

W imieniu Redakcji życzę wesołych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz bogatego Mikołaja. 

Do siego roku!!!  

Malwina Morawska 
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Wieczór Teatralny 
W tę niedzielę, czyli 19 grudnia 2010r. 

o godzinie 19:00 w naszym miejskim kinie 
„Niwa” odbył się spektakl teatru „WIKT” - 
grupy młodych aktorów z Nasielska i 
okolic. Jej członkowie mimo tego, że 
chodzą do różnych szkół i są rozsiani po 
całej gminie, potrafią się świetnie 
zorganizowad i zrobid wspaniały spektakl. 
Ale to chyba nie powinno nikogo dziwid – 
w koocu łączy ich wspólna pasja, a przede 
wszystkim posiadają wielki talent oraz 
niespotykaną wrażliwośd na piękno tego 
świata… W programie znalazła się 
pantomima pt. „Droga” – widowisko o 
tematyce antynarkotykowej przeznaczone 
dla młodzieży oraz dwa spektakle 
teatralne pt. Musisz mi pomóc” i 
„Spotkanie z miłością” – ten drugi oparty 
na poezji ks. Leszka Smolioskiego. Pomysł 
takiego wieczoru teatralnego dała pani 
Monika Paszkowska, która od zawsze była 
bardzo zaangażowana w pracę z młodymi 
ludźmi. Na całym tym robiącym wrażenie 
widowisku była m.in. sorka Anna 
Łączyoska, która powiedziała. „Spektakl 
zrobił na mnie ogromne wrażenie – był 
przygotowany bardzo profesjonalnie i nie 
chodzi tu o np.; scenografię, która pełniła 
oczywiście tylko rolę drugoplanową, lecz o 
idealnie dobraną muzykę i wspaniałą grę 
aktorską – w szczególności Basi Kosewskiej 
–uczennicy naszej szkoły. Ogromne 
wrażenie zrobił na mnie przede wszystkim 
drugi spektakl („Musisz mi pomóc”) – 
traktował on o miłości – mówił, że to ona 
jest najważniejsza, że to właśnie jej każdy 
w głębi serca poszukuje… Niestety, tak 
trudno  ją odkryd, ponieważ niektórych 
współczesnych ludzi zaślepia egoizm. Ten 
spektakl był naprawdę piękny i tylko 
szkoda, że było na nim tak mało osób… 
Byłoby wspaniale gdyby mogła go 
zobaczyd np.; młodzież naszej szkoły.” 

 
Karol Grubecki 
 

REKOLEKCJE 

Nazwa pochodzi od łacioskiego słowa 
recolere oznaczającego powtórne, 
zbieranie na nowo. W katolicyzmie jest to 
czas wewnętrznego skupienia 
poświęconego odnowie duchowej poprzez 
nauki, kazania, modlitwę oraz spowiedź. 
To dni poświęcone Bogu, w których wierni 
podejmują refleksje nad wiarą, własnym 
życiem duchowym jaki i moralnym. To 
również czas pokuty i Bożego miłosierdzia. 

Jak co roku w okresie adwentu w 
naszej parafii odbyły się rekolekcje, które 
trwały od 5 do 8 grudnia. Poprowadził je 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. 
Rafał Grzelczyk. W programie były Msze 
Święte z nauką dla dorosłych, dla dzieci 
szkół podstawowych, młodzieży 
gimnazjalnej i szkół ponad gimnazjalnych. 
Mimo nie sprzyjających warunków 
pogodowych wierni licznie gromadzili się 
na spotkaniach rekolekcyjnych. Przesłanie 
religijne zawarte w ciekawie 
sformułowanych przez księdza treściach 
dotarło do każdego słuchacza. Zazwyczaj 
przecież chcąc ocenid przeżycie rekolekcji 
bierzemy pod uwagę to, jakie były nauki 
rekolekcyjne i z jakim skupieniem ich 
wysłuchaliśmy. 

Rekolekcje to także czas by „odzyskad 
czystośd duszy’’ w sakramencie 
pojednania, dlatego jak co roku w naszej 
parafii w tym okresie było wielu 
spowiedników. 

W codziennym zabieganiu rzadko 
mamy czas, by się nad czymś głębiej 
zastanowid. Często zdarza się, że w 
natłoku świątecznych obowiązków 
zapominamy o tym co w święta 
najważniejsze. Rekolekcje to czas kiedy 
mamy szansę zastanowid się nad swoim 
postępowaniem i zmienid je tak, aby 
święta Bożego Narodzenia nie zatraciły 
swojego ducha, aby był to czas spędzony 
wspólnie z rodziną w oczekiwaniu na 
przyjście Chrystusa. 

Ewelina Rutkowska, Ola Lewandowska 
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Świąteczna „Paczka”  

Dnia 17 grudnia (piątek) 2010 z 

harcerzami ZHR-u z Płocka i Nasielska 

wyjechałyśmy na Ukrainę do naszych 

rodaków.  Spod kościoła w Nasielsku o 

godzinie 18:00 wyruszył autobus do wsi 

Łanowice. O godzinie 2 w nocy 

byliśmy już na granicy, z której 

zjechaliśmy gdzieś przed 5:00. Około 

8:00 czasu polskiego byliśmy już na 

miejscu. Musieliśmy dobrać się po dwie 

osoby i przydzieleni zostaliśmy do 

różnych domów. Miłym zaskoczeniem 

było to, że wszyscy nas tam serdecznie 

przyjęli. Tego samego dnia roznieśliśmy 

jeszcze kilkadziesiąt paczek, po czym 

każdy wrócił na obiad do domu, w 

którym mieszkał. Nikt nie chciał słyszeć, 

że mamy jakieś inne jedzenie, wiec nie 

było wyjścia każdy musiał zjeść to, co 

zostało przyszykowane. Po obiedzie 

zostały rozwiezione pozostałe paczki 

do sąsiedniej wsi. Wieczorem na 

wspólne śpiewanie kolęd przyszło 

bardzo dużo osób w tym więcej dzieci, 

dla których czymś nowym było nasze 

świeczkowisko, do którego wszystkich 

zaprosiliśmy. Podzieliliśmy się opłatkiem 

i zawiązaliśmy krąg, po którym wszyscy 

rozeszli się do domu.  

W niedzielę o godzinie 8:00 czasu 

polskiego poszliśmy na mszę, zaraz po 

niej ostatnie zdjęcie z rodzinami i 

wsiedliśmy w autokar w drogę 

powrotną. Odwiedziliśmy też Cmentarz 

Orląt Lwowskich, miejsce zadumy 

modlitwy i refleksji.  

Zapaliliśmy tam kilka świeczek oraz 

uczciliśmy to wielkie wydarzenie 

minutą ciszy. Po zakończeniu tej 

modlitwy każdy rozszedł się po 

cmentarzu i znalazł grób osoby, która 

była w jego wieku. W chwili ciszy 

pomodliliśmy się o ich zbawienie. 

Następnie wybraliśmy się do centrum 

Lwowa, gdzie podzieliliśmy się na 

pewne grupki i mieliśmy wolny czas. 

Nie było go zbyt wiele. Przeważnie 

każda grupa harcerzy odwiedziła 

McDonald’s oraz stragany z 

pamiątkami. Po ok. 2 godzinach 

spotkaliśmy się w wyznaczonym 

wcześniej miejscu i poharcowaliśmy. 

Największym zaskoczeniem było dla 

nas to, że każda napotkana osoba 

znała chociaż w małym stopniu nasz 

język. Po tym wszystkim udaliśmy się do 

autokaru. W domu byliśmy ok. 2 w 

nocy. Pojechaliśmy obdarować, a tak 

naprawdę to my zostaliśmy 

obdarowani, uśmiech to 

najpiękniejsze, co człowiek może dać 

drugiemu człowiekowi. Naszym 

głównym celem było zawieźć naszym 

rodakom ciepło, uśmiech oraz 

rozmowę. Paczki to był tylko dodatek 

naszego spotkania z nimi. Ich 

wdzięczność było ogromna. 

Wielokrotnie widzieliśmy łzy w ich 

oczach, ale jednocześnie wielką 

radość. To wspaniałe uczucie spotkać 

się ze swoimi rodakami i pomóc im 

chociaż trochę. Bezinteresowna 

pomoc jest takim wielkim uczuciem, 

którego nie da się opisać. A widzieć 

radość w oczach dzieci, cieszących  

się z kolorowanek, które otrzymały od 

nas, jest najpiękniejszym 

podziękowaniem. Uważamy, że ten 

wyjazd zostanie na długo w naszej 

pamięci i mamy nadzieję, że jeszcze 

nie raz pojedziemy na Ukrainę do 

Polaków, aby znów móc z nimi 

kolędować oraz poczuć ogromne 

niezapomniane ciepło.  

Aleksandra Kopka 

Kornela Ziułkowska 
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Powiatowy Konkurs 
Recytatorski  

„Życie jest piękne” 
 

W dniu 16 grudnia 2010 r. w 
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w 
Nowym Dworze Mazowieckim odbył się 
Powiatowy Konkurs Recytatorski 
zatytułowany „Życie jest piękne”. 
Organizatorem konkursu we 
współpracy z Wydziałem Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim była Pani . Izabela 
Cieślińska, doradca metodyczny 
nauczycieli języka polskiego powiatu 
nowodworskiego.  

Każda szkoła ponadgimnazjalna 
mogła wyłonić do 30 listopada br. do 5 
uczestników reprezentujących ją w 
konkursie powiatowym. Zadaniem 
 uczestników konkursu było 
przygotowanie wiersza lub fragmentu 
utworu poetyckiego/dramatycznego, 
którego prezentacja nie mogła 
przekraczać 4 minut. Do etapu 
powiatowego przystąpiło ogółem 18 
uczniów z czterech szkół: LO i ZSZ Nr 1 
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 
LO  im. Jarosława Iwaszkiewicza  i ZSZ w 
Nasielsku. Naszą szkołę reprezentowali: 

Karol Grubecki (II LO), Barbara 
Kosewska (IV TE), Marcin Rutkowski (II 
LO), Michał Turek (III TE).  

Oceny prezentowanych utworów 
oraz wskazanie zdobywców trzech 
pierwszych miejsc dokonało 4 osobowe 
jury. Kryteria oceniania były 
następujące: wartości artystyczne 
utworu oraz ich dobór do możliwości 
wykonawczych uczestnika, interpretacja 
utworu, kultura słowa, ogólny wyraz 
artystyczny i pamięciowe opanowanie 
tekstu.  

Wszyscy uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali dobre opanowanie i 
wysoki poziom interpretacji utworu. I 
miejsce zdobyła Paulina Orłow z 
Liceum Ogólnokształcącego w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Recytowała 
wiersz W. Szymborskiej Jak się czuję.  II 
miejsce jury przyznało Karolowi 
Grubeckiemu z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku za piękną 
interpretację utworu Zaczarowana 
dorożka Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego.  

Laureaci otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Specjalne podziękowania, 
za przygotowanie uczniów do konkursu, 
otrzymali nauczyciele, z naszej szkoły: 
Agata Żbikowska i Krzysztof Turek. 

 
Redakcja 
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Symbole Bożego Narodzenia 

Od najmłodszych lat znamy  

obyczaje związane ze świętami 

Bożego Narodzenia, ale czy wiemy  

skąd wzięły się jego symbole takie jak 

choinka, mikołaj, dwanaście potraw 

itp.? Oto kilka symboli 

bożonarodzeniowych i ich znaczenie: 

Wigilia Narodzenia Pańskiego: Wieczór 

wigilijny w tradycji polskiej jest 

najbardziej uroczystym i najbardziej 

wzruszającym wieczorem roku. 

Punktem kulminacyjnym przeżyć 

adwentowych w rodzinach 

chrześcijańskich jest wigilia Bożego 

Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi z 

języka łacińskiego i oznacza czuwanie. 

Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, że 

poprzedniego dnia przed większymi 

uroczystościami obowiązywał post i 

wierni przez całą noc oczekiwali na te 

uroczystość, modląc się wspólnie. W 

Polsce wigilia weszła na stale do 

tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną 

jej częścią jest uroczysta wieczerza, 

złożona z postnych potraw.  

Wolne miejsce przy stole: Znany i 

powszechny jest obecnie w Polsce 

zwyczaj pozostawiania wolnego 

miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to 

przeznaczone bywa przede wszystkim 

dla przygodnego gościa. 

Pozostawiając wolne miejsce przy stole 

wyrażamy również pamięć o naszych 

bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić 

z nami. Miejsce to może również 

przywodzić nam na pamięć zmarłego 

członka rodziny. 

Pierwsza Gwiazda: W Polsce wieczerzę 

wigilijną rozpoczynano, gdy na niebie 

ukazała się pierwsza gwiazda. 

Czyniono tak zapewne na pamiątkę 

gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzeli 

Mędrcy. Zwyczaj ten był i nadal jest 

głęboko zakorzeniony w polskiej 

kulturze.     

 

Łamanie się opłatkiem: 

Najważniejszym i kulminacyjnym 

momentem wieczerzy wigilijnej w 

Polsce jest zwyczaj łamania się 

opłatkiem. Tradycja ta pochodzi od 

prastarego zwyczaju tzw. elogiów, jaki 

zachował się z pierwszych wieków 

chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna 

nawiązuje do uczt pierwszych 

chrześcijan, organizowanych na 

pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.  

Kolędy: Nierozłącznym elementem 

Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. 

Nazwa kolęda pojawiła się dawno 

temu. Wywodzi się ona od słowa 

"calendae", tak bowiem Rzymianie 

nazywali początek każdego miesiąca. 

Owe kalendy, szczególnie styczniowe, 

czyli noworoczne, obchodzili bardzo 

radośnie, bawili się, śpiewali, składali 

sobie życzenia i obdarowywali 

prezentami. Kościół katolicki zniósł 

stary, pogański zwyczaj obchodzenia 

kalend, zachowała się jednak tradycja 

śpiewania pobożnych pieśni, 

sławiących narodziny Chrystusa, 

odwiedzania się w domach, 

kupowania świątecznych 

podarunków. W ten sposób do języka 

naszych dziadków weszło łacińskie 

słowo "calendae" czyli kolęda. Z 
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biegiem czasu kolędą zwano nie tylko 

pieśń na Boże Narodzenie, ale także 

zwyczaj chodzenia po domach z 

życzeniami świąteczno-noworocznymi 

czy odwiedzanie przez kapłana 

parafian w ich domach. Kolędy nigdy 

nie poszły w zapomnienie, bo śpiewali 

je z ochotą wszyscy, młodzi i starzy, 

przekazywano je z pokolenia na 

pokolenie, a gdy wynaleziono druk, 

drukowano je i zbiory takich kolęd i 

pastorałek zwano "kantyczkami". 

Kolejne wieki przyniosły nowe kolędy, a 

największy ich rozkwit datuje się na 

wiek XVII i XVIII. Wówczas powstały 

znane do dziś kolędy, jak: "Wśród 

nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu', "Bóg się 

rodzi" i inne. 

 

 

 

 

Prezenty: Wigilijny zwyczaj 

obdarowywania się prezentami 

początek swój bierze jeszcze z 

rzymskich Saturnaliów. W późniejszych 

wiekach przez Kościół został nazwany 

Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, 

gdy na niebie zauważono pierwsza 

gwiazdę. Owa gwiazdę utożsamiano z 

Gwiazda Betlejemską.                                                  

Święty Mikołaj: Święty Mikołaj 

odwiedza nas 6 grudnia lub w wieczór 

wigilijny. Wieść głosi, iż urodził się na 

przełomie wieków III i IV w Turcji. Był 

człowiekiem wielkiego serca, pomagał 

biednym i potrzebującym. Rozdał cały 

swój majątek ubogim. 

Prawdopodobnie czynił też cuda. 

Obecnie Święty Mikołaj przynosi co 

roku prezenty 90 milionom dzieci na 

całym świecie. Zostawia je pod 

poduszką, w skarpetach, bucikach czy 

pod choinką. W Polsce czekamy na 

niego 6 grudnia oraz w wigilię Bożego 

Narodzenia. Ubrany jest w czerwony 

płaszcz, a na plecach dźwiga 

ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie 

tak dawno do polskich dzieci 

przychodził w asyście anioła i diabła. 

Anioł rozdawał grzecznym maluchom 

słodycze, a niegrzecznym diabeł 

wręczał rózgi. W Stanach 

Zjednoczonych Święty Mikołaj - Santa 

Claus ma długą białą brodę, 

czerwony żakiet, czerwone spodnie i 

duży wór z prezentami. Wchodzi do 

domów przez komin. Dzieci dostają 

prezenty w pierwszy dzień Świąt 

Bożego Narodzenia. 

 

Ilość potraw: Według tradycji, ilość 

potraw wigilijnych powinna być 

nieparzysta. Dopuszczalna była ilość 

12 potraw - na cześć dwunastu 

apostołów. Nieparzysta ilość potraw 

miała zapewnić urodzaj lub dobra 

prace w przyszłym roku. Wskazane tez 

było skosztować wszystkich potraw, 

żeby nie zabrakło którejś podczas 

następnej wieczerzy wigilijnej.  

Malwina Morawska i Ewa Siemborska  
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Szopka Boże Narodzenie wszystkim 

kojarzy się między innymi z noworoczną 

szopką, której pomysłodawcą był św. 

Franciszek z Asyżu. Franciszkanie ułożyli 

modlitwę określającą wartości, które 

zostały uznane za ważne dla każdego 

człowieka.  

Modlitwa franciszkańska 

O Panie, uczyń z nas narzędzia 

Twojego Pokoju, 

abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje 

nienawiść; 

wybaczenie, tam, gdzie panuje 

krzywda; 

jedność, tam, gdzie panuje 

zwątpienie;  

nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz; 

światło, tam, gdzie panuje mrok; 

radość, tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać 

pociechy, co pociechę dawać;  

nie tyle szukać zrozumienia, co 

rozumieć; 

nie tyle szukać miłości co kochać; 

albowiem dając- otrzymujemy; 

wybaczając- zyskujemy przebaczenie; 

a umierając, rodzimy się do 

wiecznego życia 

przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 
 

Zastanów się, czy we 

współczesnym świecie potrafimy 

stosować się do zawartych w niej 

założeń- rozumienia drugiego 

człowieka, umiejętności pocieszania. 

Czy faktycznie potrafimy odczuwać 

radość, dając coś innym 

Malwina Morawska  

 

Kolędowania nadszedł 
czas…. 

 Każda rodzina, każdy człowiek 

obchodzi święta Bożego Narodzenia 

na swój własny sposób. Dla jednych są 

one doniosłą uroczystością religijną, 

inni widzą w nich okazje do rodzinnej 

integracji i spotkań z najbliższymi. Dla 

wszystkich okres ten odróżnia się 

nastrojem od pozostałych dni w roku. 

Wieczerza wigilijna to czas najbardziej 

oczekiwany w tym niezwykłym dniu. 

Aby zapalić świeczki, trzeba poczekać 

na pojawienie się pierwszej gwiazdki. A 

potem nadchodzi czas śpiewania 

kolęd. 

  Z kolejnymi świętami tradycja 

śpiewania kolęd ogranicza się do 

wspólnego siedzenia przy stole i 

słuchania ich jedynie w telewizji. Muszę 

stwierdzić z przykrością, iż niestety 

tradycja ta wygasa, a kolędy śpiewają 

nieliczni, przeważnie starsi członkowie 

rodziny.  Podobnie jest w moim domu. 

Zastanawiam się jak to jest w innych 

domach? Zapraszam do śpiewania 

kolęd. Myślę, że warto pielęgnować 

tego typu tradycję. Wiele popularnych 

dawnie kolęd i pastorałek zostało 

zapomnianych. Nie zaprzepaśćmy 

jednak tego czego dokonali Nasi 

przodkowie. Niektóre kolędy pochodzą 

z okresu wczesnego Baroku. Jest nią m. 

in. kolęda „ Gdy się Chrystus rodzi” . 

Doceńmy ich niełatwą pracę w 

zbieraniu naszego dorobku 

artystycznego. Niech w każdym domu 

nie zabraknie tak pięknej tradycji. Bo 

przecież  święta spędzone w miłej, 

rodzinnej atmosferze są bezcenne!! 

 Najczęściej śpiewane polskie 

kolędy: 

 „ Cicha noc” 

 „ Mizerna cicha” 

„ Przybieżeli do Betlejem”  

„ Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

„ Lulaj że Jezuniu” 

„  Wśród nocnej ciszy” 

Gorąco zachęcam do wspólnego 

kolędowania 

Ewelina Kanigowska
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O dekoracjach świątecznego 
drzewka. 

 

Na przestrzeni lat zmienił się sposób 

dekorowania choinki. Dawniej 

tradycyjnymi ozdobami były ciastka, 

jabłka oraz własnoręcznie 

wykonywane ozdoby. Z różnych 

materiałów konstruowano łańcuchy 

oplatające gałęzie. Z papieru i waty 

konstruowano piękne anioły. Do 

gałązek przyczepiano lichtarzyki a na 

szczycie choinki wieszano gwiazdy 

obklejone srebrem.  

Wielu z nas ubierając choinkę nie 

zastanawiało się nad symboliką 

wieszanych ozdób. Każda z nich ma 

swoje przenośne znaczenie. Gwiazda 

na czubku choinki przypomina 

gwiazdę betlejemską, która 

wskazywała drogę mędrcom do 

stajenki. Jabłka wieszane na 

gałązkach symbolizowały rajski owoc, 

którym Ewa skusiła Adama w raju oraz 

zapewniać miały zdrowie i urodę. 

Światło świeczek broniło dostępu złym 

mocom, a także zapobiegało urokom. 

Orzechy miały zapewnić dobrobyt i 

siłę. Łańcuchy przypominały o 

zniewoleniu człowieka grzechem a 

jednocześnie wierzono, że wzmacniają 

więzi rodzinne i chronią dom przed 

nieszczęściami. Z kolei anioły miały 

opiekować się domem.  

Piotr Arciszewski, Adam Kubajewski 

 

W obronie karpia 

Ze Świętami Bożego Narodzenia 

związanych jest wiele zwyczajów 

przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie. Nikt z nas nie wyobraża 

sobie braku karpia wśród 12 potraw. 

Przyjrzyjmy się jednak bliżej jaki los 

spotyka rybę zanim trafi na stół 

wigilijny. 

W sklepach i na targach karpie 

przechowywane są w ciasnych, 

przeładowanych kadziach i beczkach 

ze zbyt małą ilością tlenu, duszą się, 

nadrywają płetwy i skrzela. 

Wielokrotnie ryby pływają nie w 

wodzie, ale we własnej krwi, 

przygniatając się wzajemnie. Po 

wyciągnięciu ze zbiornika czeka je 

często transport w foliowej siatce, 

pozbawionej dostępu wody i 

powietrza. Jeżeli to ich nie zabije, 

czeka je jeszcze kąpiel w domowej 

wannie, gdzie wielokrotnie stają się 

wspaniałą dziecięcą zabawą i 

obiektem drastycznych 

eksperymentów. Zabijanie karpi w 

domach najczęściej odbywa się 

nieprofesjonalnie. Według naukowców 

najmniej bolesną formą jest całkowite 

ogłuszenie ryby przez uderzenie w 

głowę a następnie wykrwawienie na 

śmierć. Ludzie jednak nie potrafią 

dobrze ogłuszyć ryby, przez co karp 

często budzi się podczas usuwania 

łusek czy odcinaniu głowy. Ryby 

odczuwają ból w taki sam sposób jak 

inne zwierzęta. Wrażliwość ich skóry 

można porównać z wrażliwością 

ludzkiego oka.  

Widzimy więc, że los karpia jest 

znacznie gorszy niż każdy z nas sobie 

wyobrażał. Ryba ta spędza ostatnie 

dni swego życia w ogromnym 

cierpieniu. Poruszając ten problem 

mamy nadzieję, że czytelnicy 

zastanowią się nad jego traktowaniem 

i wyciągną z tego wnioski.  

Karolina Zalewska, Sylwia Słupska  

Prezenty od serca 
 

Zbliżają się Święta Bożego 

Narodzenia. To magiczny i wyjątkowy 
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czas. Czas radości i spotkań z bliskimi. 

To także czas, w którym wręczamy 

sobie prezenty gwiazdkowe. Nieważne 

czy są one drogie czy tanie, duże czy 

małe, ważne by były ofiarowane od 

serca. Ale jak kupić prezent by się 

spodobał osobie przez nas 

obdarowanej? Oto kilka propozycji, 

które ułatwią Wam to zadanie. 

Prezenty dla mamy:  

perfumy, broszka, książka 

kucharska, parasol, portfel, ulubiona 

komedia romantyczna na DVD, 

kalendarz/ terminarz, apaszka lub szal, 

płyta ulubionego wykonawcy. 

Dla taty: 

zestaw narzędzi, portfel, etui na 

dokumenty, zegarek, kapcie, 

korkociąg, sweter, kubek-termos, 

krawat, pasek do spodni, woda 

toaletowa, skarpetki. 

Dla siostry/ dziewczyny: 

zestaw kosmetyków, piżama, 

cyfrowa ramka na zdjęcia, książka, 

kolczyki, prostownica do włosów, 

kosmetyczka z lusterkiem. 

Dla brata/ chłopaka: 

słuchawki stereo, breloczek do 

kluczy, rękawiczki, t-shirt, zegarek, gra 

komputerowa, film na DVD. 
Wioletta Chmielewska  

 

O przedświątecznych 

zakupach 
 

Święta to wyjątkowy okres w roku. 

Mają być wspaniale zorganizowane i 

pięknie przeżyte. Im bliżej nich, tym 

większa panika nas ogarnia. Co mam 

kupić??? Każdego dnia coraz większe 

tłumy ludzi niczym wygłodniałe 

zombie, suną się z wózkami między 

pułkami sklepowymi, aby zdążyć z 

zakupami przedświątecznymi. 

Oczywiście większość z nas zostawia to 

na ostatnią chwilę. Nie zdajemy sobie 

sprawy, że robiąc zakupy wcześniej, 

możemy zaoszczędzić sporo czasu, 

który na pewno przyda się w domu. 

Myślę, że w zaoszczędzeniu czasu i 

pieniędzy przyda wam się 6 porad 

dotyczących właśnie zakupów 

1 Oszczędź czas 

Na zakupy wybierz się jak najwcześniej. 

Im bardziej będziesz odkładać 

kupowanie prezentów, tym więcej 

czasu spędzisz w kolejkach i tym 

bardziej będziesz się denerwować 

przeciskając się przez tłum osób, tak 

samo jak ty poszukujących prezentów. 

2 Zachowaj umiar 

Zrób listę osób, którym chcesz kupić 

prezent – w ten sposób będziesz miał 

kontrolę nad ilością i nie kupisz tej 

samej osobie dwóch prezentów. 

3 Ustal budżet 

Zastanów się, ile możesz przeznaczyć 

na całość zakupów świątecznych i ile 

chcesz przeznaczyć na poszczególne 

prezenty. Dzięki temu będziesz miał 

kontrolę nad wydatkami. 

4 Zakupy on-line 

Kupując przez Internet, pamiętaj, że 

paczki w okresie świątecznym idą 

znacznie dłużej. Jeśli chcesz mieć 

pewność, ze prezent dotrze przed 

gwiazdką, nie zamawiaj go po 17 

grudnia. Może się, bowiem okazać, że 

Twoi bliscy nie znajdą niczego od 

Ciebie pod choinką. 

5 Bądź kreatywny 

Świąteczne prezenty to nie zawsze 

najnowsze DVD, czy najlepsza 

komórka. To czasem gest i symbol. 

Może, więc zamiast drogiego, 

kupionego w sklepie prezentu 

zdecydujesz się zrobić bliskim coś 

własnoręcznie? Taki prezent może 

wywołać więcej radości niż najdroższy 

upominek. 

Kieruj się rozsądkiem, a nie chwilą. Nie 

kupuj chaotycznie, bo twój portfel 

stanie się szybko pusty. Nie kupuj 

prezentu w ciemno, spytaj, co bliska ci 

osoba chciałaby dostać. Prezent 

trafiony w gust będzie przyjęty z 

większą radością niż ten kupiony 

bezmyślnie.  
Igor Kamiński 
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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 

Z diagramu wykreśl słowa (wyróżnione w tekście wielkimi literami) utworu „Coraz bliżej Święta” z repertuaru 

Anny Szarmach. 

CORAZ /BLIŻEJ /ŚWIĘTA, / 

Coraz bliżej nas… 

(NAJLEPSZE / PREZENTY / ukryte są w sercach) 

 

CAŁY ŚWIAT / się nagle / ZMIENIA, / 

DOMY / TULĄ / się do gwiazd. 

Dookoła / OD ANIOŁÓW / BIAŁO / jest 

/I W DZIECIĘCYCH / OCZACH / lśni / ŚWIĄTECZNY / BLASK… /  

 

W ŚWIĄTECZNE / DNI / magiczna / JEST MIŁOŚD / MOC, / 

Gdy dzielimy ją / WŚRÓD / ludzi / WOKÓŁ NAS / 

 W cudowną noc / ZATRZYMAJ / SIĘ I / W SIEBIE / PATRZ ! / 

NAJWIĘKSZY / dar ukryty w / SERCU / MASZ… / 

 

 

E N Z C E T Ą I W Ś W C S B B B 

Z W A O S A N Ł Ó K O W W L C Y 

S Ó T C A T U L Ą R I Ś I A A Z 

P Ł R Z S I Ę I A Ą R Ż Ę S Ł S 

E O Z A E N N Z T Ó E W T K Y K 

L I Y C R D I E D I A S A Ł Ś Ę 

J N M H C Y C Ę I C E I Z D W I 

A A A O U Z Z S A M J E R E I W 

N D J S N B I A Ł O Z B T M A J 

D O M Y T N E Z E R P I A O T A 

I C Ś O Ł I M T S E J E P C T N 

Rozwiązanie: 

     

 

Piotr Jaskłowski 
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Propozycje życzeń 
na Boże Narodzenie  
oraz Sylwester  
 

Święta to przecudowny okres w życiu 

każdego człowieka. Każdy czeka na te 

dni z wielką niecierpliwością. 

Świąteczny klimat, rodzina, wspólne 

spędzanie czasu, kolędowanie jest 

czasem wielkiej radości. W tym celu 

proponujemy wam kilka życzeń, które 

możecie wykorzystać do przesyłania 

innym, aby te dni były jeszcze bardziej 

kolorowe !  

Mikołaja w kominie,  

prezentów, ile się nawinie, 

cukierków trzy skrzynki, 

dwumetrowej choinki, przed 

domem bałwana i sylwestra 

do rana! Wszystkiego Najlepszego! 

 

                   Niech te święta tak 

wspaniałe 

będą całe jakby z bajek, 

niechaj gwiazdka z nieba leci, 

niech Mikołaj tuli dzieci, 

biały puch niech z góry spada, 

niechaj piesek w nocy gada, 

niech choinka pachnie pięknie 

no i radość będzie wszędzie! 

Tysiąca choinek w lesie, prezentów, ile 

Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu i 

mniej 

 życia w biegu oraz tyle radości, ile 

karp ma ości. Śniegu po pachy, tłustej 

 kiełbachy, prezentów kupę, rózgi na 

pupę, do nieba choinki i wędzonej 

szynki.  

 

 

Wesołych świąt! A w święta  

 niech się snuje kolęda.  

I gałązki świerkowe niechaj  

pachną na zdrowie! I każdy  

Twój dzień może być jak święto 

dla ducha. Czego tobie życzę 

 z całego serducha! 

 

Życzę Ci nadziei, własnego skrawka  

nieba, zadumy nad płomykiem świecy, 

filiżanki dobrej pachnącej kawy, 

poezji, 

muzyki, pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienia, oddechu, 

nabrania dystansu do tego co wokół,  

chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem  

i wspomnieniami.  

                               Wesołych Świąt! 

Kornela Ziułkowska i Ewelina 

Kanigowska 
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Jak przetrwać 

zbliżające się święta  

i nie przytyć... 

 

...gdy stół zastawiony jest samymi 

rarytasami, gdy uwielbiamy świąteczne 

jedzenie i nie wiemy, czy potrafimy z 

niego zrezygnować, zwłaszcza, że wraz 

z mamą zawsze gotujemy dla całej 

rodziny. 

Święta, poza magicznym 

nastrojem, okazją do zasłużonego 

odpoczynku i spędzania czasu z 

najbliższymi, dają nam możliwość 

nacieszenia się swoimi ulubionymi 

przysmakami. I to w dużych ilościach! 

Są wśród nich dania niskokaloryczne i 

lekkie, ale także te ciężkostrawne i 

niestety, tuczące. Siadając do stołu, 

warto wiedzieć, które z nich można 

jeść bez wyrzutów sumienia, a które 

lepiej kosztować w małych ilościach. 

Wyjdzie to na zdrowie naszemu ciału, 

jego samopoczuciu i dobrej sylwetce.  

W święta trudno przestrzegać 

ważnych zasad żywieniowych, ale 

pamiętaj, że z każdej sytuacji jest 

wyjście. Można poradzić sobie nawet z 

tak kuszącą obfitością stołu. Mam na 

to kilka skutecznych sposobów. 

 

*Na początek, przed świętami 

warto zrobić sobie kilkudniową, 

lekkostrawną dietę. Dzięki niej żołądek 

nie będzie tak bardzo łaknął jedzenia, 

organizm się oczyści, a dodatkowy 

atut tego zabiegu to fakt, że w razie 

czego nadrobimy to, co przed chwilą 

straciłyśmy, zamiast nabrać kilka 

kilogramów więcej. 

 

*Najlepsza rada, to jeść z umiarem. 

Oczywiście, łatwiej mówić niż 

wykonać, ale jak wiadomo czasem 

lepszy niedosyt, niż przesyt, szczególnie, 

jeśli chodzi o jedzenie. 

 

*Kontroluj porcje nakładane na 

talerz, niech to będą niewielkie ilości. 

Najlepiej nałóż sobie od razu po trochu 

wszystkich potraw. Łyżkę kapusty, 

jednego pieroga, pół porcji karpia. W 

ten sposób zjesz mniej, niż gdyby 

nakładać na talerz te wszystkie 

potrawy po kolei. Zacznij od tego, co 

lubisz najbardziej. Gdy Twój żołądek da 

znać, że już jest pełny, łatwiej będzie 

Ci zrezygnować z tego, za czym aż tak 

bardzo nie przepadasz. 

 

*Bądź aktywny przy stole, 

rozmawiaj ze wszystkimi, opowiadaj 

zabawne historyjki, śmiej się. 

Konwersacja podczas posiłku 

powoduje, że nie masz czasu na jego 

jedzenie, a więc pochłaniasz go o 

wiele mniej i wolniej, dzięki czemu nie 

przeciążasz niepotrzebnie żołądka. :D 

 

*Jak mówią ruch i świeże powietrze 

są dobre na wszystko! Świąteczny 

spacer pomoże spalić nadmiar kalorii, 

wspomoże przemianę materii i doda 

nam energii, dzięki czemu poczujemy 

się o wiele lepiej i lżej.  

 

Pamiętaj 

 

Święta to czas jedyny w swoim 

rodzaju. Rodzinna atmosfera i 

wspaniałe, domowe jedzenie, sprzyjają 

radosnemu biesiadowaniu i 

kosztowaniu coraz to nowych 

specjałów. Nie odmawiaj sobie tej 

przyjemności, ale zachowaj zdrowy 

rozsądek i umiar. Niedosyt jest zawsze 

lepszy niż przesyt, a dobrego 

samopoczucia na pewno nie 

osiągniesz, gdy będzie cię bolał z 

przejedzenia brzuch. Pamiętaj, że za 

kilka dni Sylwester... 

 

Karolina Kaczyńska 
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Hu-hu-ha, nasza zima piękna i nie 

do końca zła. Gdzie się nie spojrzymy, 

to otacza nas niezwykła biel, tak 

niesłychana jak biel ścian w szpitalu 

psychiatrycznym. Ponieważ człowiek 

nie renifer i mróz odczuwa, małe 

latorośla opatulone przez rodziców w 

szaliczki, czapeczki, rękawiczki, 

wyjmują sanki z piwnic, inni z kolei 

łyżwy czy tzw. jabłuszka. Ogólnie 

uważam, że pomysłów na śnieżne 

zabawy nie brak. Zawsze też można 

wyjechać do mroźnej stolicy Polski, 

czyli Zakopanego, lub jak kto woli, 

wybyć poza granice naszego kraju np. 

w malownicze Alpy. Aaa! Zupełnie 

zapomniałabym wspomnieć o 

państwie Bałwanów wraz z dziećmi, 

którzy okresowo z chęcią bytują na 

pobliskich osiedlach oraz podwórkach 

(i niech ktoś mi tylko powie, że Polska 

nie jest gościnna :P )...ale co ja będę 

tu pisać o formach korzystania z 

białego szaleństwa i jego urokach… 

Jako przedstawicielka sekcji 

ekologicznej w naszej szkole, temat, 

jaki zamierzam poruszyć, jest zupełnie 

inny. Mianowicie chodzi mi o 

dokarmianie ptaków w obecnej porze 

roku. Na początek zadam pytanie 

retoryczne: Czy nie kraje wam się 

serce, kiedy widzicie za oknem 

wygłodniałego ptaszka, bezbronnego, 

niewinnie sugerującego, że kawałek 

słoninki byłby jego upragnionym 

eldorado? Bo ja od razu mam chęć 

nakarmić tego skrzydlatego malca. I 

owszem, to jest jak najbardziej 

możliwe. W końcu od tego są 

miniaturowe, drewniane domki 

powszechnie znane jako karmniki. 

Wykonanie takiego przedsięwzięcia 

nie jest skomplikowane. Zaledwie 

wystarczą cztery deski, piła, młotek i 

gwoździe. Jak karmnik wygląda – 

każdy wie, zatem myślę, że nikt nie 

miałby większego problemu z jego 

zmontowaniem. Jednak przy 

skonstruowaniu takiego domku, należy 

wiedzieć, jak go odpowiednio 

ulokować. Oczywiście nie może to być 

łatwo dostępne miejsce dla zwierząt 

lądowych, czyli najlepiej, aby taki 

karmnik umieścić na konkretnej 

wysokości. Ewentualnie można 

napełnić siatkę z ziarnami czy 

orzechami i również powiesić na 

drzewie. Istnieje także druga 

perspektywa dla mniej kreatywnych i 

bardziej leniwych osób: Pamiętajcie, 

że można najzwyczajniej w świecie 

słoninę nabić na kawałek jakiegoś 

drutu i przyczepić na parapecie. 

Jeżeli chodzi o pokarm dla 

ptaszków, najmilej widziana jest wyżej 

wymieniona słonina, łój, smalec, 

ziarna, orzechy, jak i także owoce: 

jabłka, jarzębina, rodzynki, czy drobne, 

niespleśniałe kawałki pieczywa. 

Wiedzcie o tym, że dokarmianie 

ułatwia ptakom przetrwanie ciężkich 

warunków zimowych – niskiej 

temperatury i opadów. Lot aktywny 

wymaga wiele energii, a równocześnie 

nie pozwala na gromadzenie 

wewnątrz ciała znacznych zapasów 

(niekorzystny wzrost ciężaru). Dlatego 

dla ptaków, zwłaszcza tych małych, 

szczególnie ważne jest regularne i 

wystarczająco obfite odżywianie. 

Ponadto zimą dni są krótkie i ptaki 

mają mniej czasu na zdobycie 

pokarmu wystarczającego do 

przetrwania długiej i zimnej nocy. 

Dodatkowo zimą ptaki mają 

ograniczony dostęp do innych źródeł 

pokarmu wskutek zalegania pokrywy 

śnieżnej. 

Widzicie zatem, jak nasza dobra 

wola jest potrzebna dla tych 

stworzonek. Aby pomóc im, nie 

potrzeba wiele. Najważniejsze to chęci 

i przede wszystkim odrobina 

współczucia oraz ułamek wrażliwego 

serca.  

Dominika  Kordulska  
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Kowalscy przygotowują się do wieczerzy 

wigilijnej. W pewnej chwili Kowalska pyta 

męża:  

- Czy zabiłeś już karpia?  

- Tak, utopiłem go. 

 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, 

strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że 

chciałby zostad Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta 

nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 

Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie 
przelewa. Zdesperowany Jasio pisze list do św. 
Mikołaja:  
"Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale 
chciałbym dostad na gwiazdkę klocki Lego, 
piłkę i kolejkę elektryczna."  
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobid z 
tym listem, gdyż Jasio nie napisał adresu do 
Mikołaja.  
Postanawiają przeczytad list. Tak się wzruszają 
losem biednego Jasia, że postanawiają spełnid 
jego życzenia. Jednak pracownice poczty same 
dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło 
tylko na piłkę i klocki. Wysyłają prezenty do 
Jasia. Po jakimś czasie przychodzi list od Jasia, 
panie na poczcie otwierają go i czytają:  
"Drogi Mikołaju, dziękuję Ci za wspaniale 
prezenty, a tę kolejkę to pewnie te jędze z 
poczty ukradły" 

- 

Jak nazywa się żona św. Mikołaja? 

- Merry Christmas. 

 

 

Tata pyta Jasia:  

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci 

dwa komplety kolejki elektrycznej?  

- Bo ja też chcę się bawid, kiedy jesteś w 

domu. 

 

Pytanie: „W płonącym wieżowcu jest 
kominiarz, inteligentna blondynka i Święty 
Mikołaj - kogo pierwszego uratują strażacy?  
Odpowiedź: „Kominiarza, bo pozostali nie 
istnieją.” 

 

Wigilia. Stół zastawiony "jadłem wszelakiem", 
rodzice śpiewają kolędy, choinka pięknie 
świeci lampeczkami, a dziecko jak to dziecko - 
niecierpliwie czeka na prezenty. W koocu 
dzwonek do drzwi. 
- To Święty Mikołaj! - radośnie krzyczy mały 
chłopczyk - Prezenty przyniósł! 
Rzuca się do drzwi, otwiera i...  
Do mieszkania rzeczywiście wtoczył się św. 
Mikołaj, ale tak pijany, że ledwo trzymał się na 
nogach. Walnął się na kanapę i powiódł 
mętnym wzrokiem po biesiadnikach. 
Chłopczyk wcale nie zrażony tą sytuacją 
podbiegł do niego, szarpie go za rękaw i woła: 
- Ja chcę taki duży, czerwony samochód 
strażacki z syreną!!! 
- Aaaa, proszszę cieebie barcco - wybełkotał 
Święty Mikołaj i podpalił mieszkanie. 
 

 
Wybrał: Marcin Niedziałkowski 

 

http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
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http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
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http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
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http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
http://kawaly.tja.pl/?k=bohohv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqwopv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqwopv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqwopv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqwopv
http://kawaly.tja.pl/?k=zqwopv
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Tylko siatka :D 

 
Cześć  ;) 

Za nami dopiero połowa grudnia, a już 

zawody w siatkówkę dziewcząt i 

chłopców rozstrzygnięte. 

Pierwsze  odbyły się zawody dziewcząt 

- 3 grudnia w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Pojechałyśmy na nie 

pełne nadziei i dobrej energii, ale na 

tym pozostało. Choć nie powiem, 

walczyłyśmy, ale zabrakło nam w tym 

dniu tego ‘czegoś’. Najlepiej i do 

ostatniego punktu grałyśmy z najlepszą 

drużyną, może pokazałyśmy trochę 

klasy. No cóż… niestety tylko czwarte 

miejsce.  

 

 
 

A panowie… no no, oni w tym roku 

zaszaleli. Udało mi się (za zgodzą sora 

Chrzanowskiego) pojechać z nimi na 

zawody, które także odbyły się w 

Nowym Dworze kilka dni później niż 

dziewczyn. I tutaj było ciekawie. 

Siedem drużyn, podzielonych na dwie 

grupy. Panowie walczyli ostro, nawet 

ból nogi nie przeszkodził w dalszej grze 

żadnemu z nich. W naszej grupie 

przegraliśmy tylko z jedną drużyną – LO 

z Nowego Dworu, może i był to mecz 

do wygrania, ale chłopaki, no nie dali 

rady tym razem. Ostateczny mecz o 

trzecie miejsce graliśmy z naszymi 

miejscowymi kolegami z LO 

Iwaszkiewicza, tym razem to nasi 

chłopcy panowali nad wszystkim. 

 Pewnie wygrali 2:0, zdobywając tym 

samym brązowy medal. Lecz to nie był 

koniec naszych przygód. Wracając do 

Nasielska, nasi panowie mieli okazję 

wykazać się chęcią niesienia 

bezinteresownej pomocy jednemu z 

kierowców. Próbowałam uwiecznić to, 

robiąc zdjęcie, lecz niestety nie udało 

mi się. Ale nasi panowie (oczywiście 

nie zapominajmy tutaj również o 

kolegach ze Starzyńskiego) podnieśli, 

przesunęli, wyjęli samochód z rowu, w 

który wpadł. Nie powiem wam, jaka 

była to marka samochodu, bo nie 

mam zielonego pojęcia, ale i tak… 

szok. Powinniśmy być dumni, że mamy 

tak uczynnych kolegów, no i 

oczywiście nauczycieli ;) 

Jak na grudzień byłoby to już wszystko 

ze sportowych nowości. Mam 

nadzieję, że ten nadchodzący nowy 

rok jeszcze bardziej ulepszy tych 

naszych szkolnych sportowców. 

Wesołych Świąt ;) 

 

, 

 

Agnieszka Bącik 
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AIDS  –  WCZORAJ, 

  DZIŚ  I  JUTRO 

Od 1988 roku z inicjatywy Światowej 

Organizacji Zdrowia obchodzony jest 1 

grudnia Światowy Dzień AIDS. W tym dniu 

na całym świecie, w tym i w Polsce 

odbywają się m.in. konferencje, 

happeningi oraz akcje edukacyjne 

dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. 

 

Jest środowe popołudnie, głośno biją 

dzwony kościelne. Idę w kondukcie 

żałobnym  zapłakana,  zadumana. Czy to 

tak musiało się skończyć? Nawet niebo 

płacze.  

Zmarła moja przyjaciółka, miała 

zaledwie 20  lat. Dla niej przedwcześnie 

zakończyło się życie,  a  ja stoję  teraz  nad 

jej trumną i wszystko mi się przypomina. 

Widzę w  telegraficznym skrócie kadry z jej 

życia, mojego, naszych wspólnych  chwil i 

ciągle nasuwa mi się pytanie, chcę 

krzyczeć: Dlaczego? Julio, dlaczego?  

Moja  przyjaciółka miała na imię Julia. 

Znałam ją od dziecka. Julka była wesoła,  

wszędobylska, całe przedszkole należało 

do niej. W podstawówce było podobnie. 

Wszystko przychodziło jej z łatwością, 

nawet nie wiem, kiedy nastąpiła u niej 

zmiana. W gimnazjum była jakaś dziwna, 

zniechęcona i dosłownie ,,umywała  

ręce’’ od wszystkiego. Zamknęła się w 

sobie. Nie chciała rozmawiać, spotykać 

się, była nieobecna, jakby coś w niej 

pękło. A ja nie wiem, dlaczego zupełnie 

„odpuściłam”. Doszłam do wniosku, że 

,,nic na siłę”. Przyjaźni nie da się ciągnąć, 

gdy tylko o to zabiega  jedna  ze  stron.  

Pewnego listopadowego wieczoru  

wracałam do domu zupełne zamyślona. 

Jutro miałam sprawdzian z ,,matmy”, a tak 

naprawdę niewiele umiałam. Nagle 

przechodząc obok starego budynku, 

usłyszałam szlochanie. Przy ścianie stała 

jakaś osoba i płakała. Niepewnie 

podeszłam bliżej i oniemiałam. Była to 

Julka. Stała w podartej kurtce, cała się 

trzęsła, łkała. Ciągle  powtarzała, że sobie 

nie poradzi. Tylko z czym? – pomyślałam. 

Gdy mnie zobaczyła  chciała uciec. 

Potrząsnęłam nią i krzyknęłam: ,,Nie, nie 

uciekniesz  tak  łatwo, musisz powiedzieć, 

co się stało”. Jej zamglone  oczy, które na 

mnie  patrzyły, nie dawały mi spokoju. 

Nasuwała się tylko jedna myśl: ,,Czy ona 

ćpa? Jak mogłam tego wcześniej nie 

widzieć?” Trzęsła się i powtarzała: „I tak 

tego nie zrozumiesz”. Usiadłyśmy na 

schodach domu. Julka płakała i 

stwierdziła, że ,,jej życie jest do niczego”. 

Wszystko się zawaliło, słońce dla niej 

zgasło, a ona straciła swoje ideały. Jak  się 

okazało jej  rodzice się rozwiedli. Cały świat 

dla niej się zawalił. Nagle straciła wszystko, 

na domiar złego okazało się, że mama jest 

chora. Stwierdzony u niej nowotwór 

zupełnie ,,przepełnił szalę  goryczy”. Julka 

się załamała. Wszystko straciło sens. 

Zaczęła wagarować, snuć się po  mieście. 

I nagle pojawił się ,,On”. Niby fajny, 

rozumiał jej problemy, pocieszał i dał 

,,lekarstwo’’ na całe zło świata. Zaczęło się 

od tzw. ,,trawki”, potem amfetamina i 

kokaina. Było super, zero problemów, cały 

świat wydawał się ,,różowy”. Zaczęła 

podkradać mamie pieniądze na kolejne 

,,porcje”, bo ciągle było jej mało. Aż do 

dziś, kiedy się dowiedziała, że „On”  

przedawkował i  zmarł.   

Chciałam jej pomóc ale kompletnie 

nie wiedziałam jak. Do kogo zwrócić się o 

pomoc? Siedziałyśmy obie zapłakane. Oto 

nasz świat. Tyle w nim zła, 

niesprawiedliwości, żalu. Julka zapłaciła 

wysoka cenę. Tylko czy będzie potrafiła 

odnaleźć się w nim  na nowo? Zabrałam ją 

do swojego domu. Moi rodzice postanowili 

jej pomóc. Nazajutrz udaliśmy się do 

Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych. 

Julka poszła na terapię. Odwyk musiał 

odbywać się w ośrodku zamkniętym, bez 

odwiedzin, wszelkich kontaktów.  

Nie raz, nie dwa miała kryzysy, chciała 

stamtąd uciec, wszystko było dla niej takie 

trudne. Było jej bardzo ciężko, jednak 

każdego dnia budziła się w niej nowa 

nadzieja na to, że może zwalczyć nałóg.  

Kiedy  moja  przyjaciółka  miała  już 

wracać, nagle zadzwoniła, że jest chora i 

ma chyba grypę. Miała mieć różne 

badania. Minęło kilka dni i żadnej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Happening
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akcja_edukacyjna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Profilaktyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zespo%C5%82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_nabytego_niedoboru_odporno%C5%9Bci
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wiadomości od niej. Postanowiłam nie 

zważać na zakazy i pojechać tam. Nie  

zapomnę do końca  życia jej wzroku, gdy 

nasze oczy się spotkały. Był szary, bez 

wyrazu, otępiały. Stała wychudzona, 

smutna, i tego dnia powiedziała do mnie 

jedno zdanie, które dźwięczy w moich 

uszach do dziś: ,,Mam AIDS”. To był dla 

mnie szok. Gdy wróciłam do domu 

przeszukałam cały Internet na  temat  

AIDS.  

Znalazłam wiadomości, że AIDS 

oznacza zespół nabytych niedoborów 

odpornościowych przez zakażenie  

wirusem  HIV, które następuje trzema  

drogami: drogą  płciową, przez krew, 

wskutek wstrzyknięcia  dokonanego igła 

zanieczyszczoną krwią chorego. Większość 

osób, która uległa zakażeniu, może przez 

długi czas o tym fakcie nie wiedzieć. Ostra, 

wczesna faza choroby może być 

pomylona z grypą. Zakażenie HIV nie jest 

równoznaczne z AIDS, które jest końcowym 

etapem choroby. Narastanie wirusów we 

krwi oraz spadek liczby limfocytów 

świadczy o  postępowaniu choroby. 

Zastosowanie leczenia przeciwwirusowego 

może opóźnić objawy AIDS.  

Julka, potwierdzoną diagnozą 

lekarską, była załamana. I znowu życie 

dało jej „w kość”. Ale moja przyjaciółka, ku 

mojej radości, zaczęła walczyć, by nie dać 

się chorobie. Wszystko powoli wracało do 

normy. Postanowiła, że skoro dostała 

„drugą szansę”, chce pomagać w 

Ośrodku Uzależnień jako wolontariuszka. 

Byłam z niej dumna, nasza przyjaźń stała 

się tak mocna, że nic nie było w stanie jej 

zniszczyć.  

Julka zgłosiła się, że może wyjechać 

jako wolontariuszka i uświadamiać ludzi w 

Afryce na temat HIV i AIDS oraz 

konsekwencji z tym związanych. Nie 

pomogły moje prośby, argumenty, że ten 

wyjazd może mieć dla niej przykre skutki, 

bo przecież jej choroba jest tylko uśpiona, 

a kontakt z ludźmi chorymi może 

spowodować nawrót. Stwierdziła,  że tylko 

w ten sposób może odwdzięczyć się 

losowi, za tę ,,drugą szansę”. I pojechała. 

Była  szczęśliwa, a ja tylko czekałam na 

wiadomości od niej. Trwało to pół roku. 

Pewnego dnia Julka napisała mi, że musi 

wracać, ,,podreperować” swoje zdrowie. 

Wyszłam jej na spotkanie, na  lotnisko.  

I znów wielki szok. Julkę wieziono na 

wózku inwalidzkim, całą zmienioną, 

zeszpeconą, obolałą. Gdyby nie jej rude 

włosy i znajome oczy pewnie bym jej nie 

poznała. Choroba tak postępowała, że 

Julce pozostało niewiele  czasu. Ona tylko 

się uśmiechnęła i powiedziała, że jest w 

końcu z siebie dumna. Opowiedziała mi, 

jak opiekowała się małym chłopcem 

chorym na AIDS. Siedziała z nim dzień i 

noc, opatrując jego rany. Miała 

bezpośredni kontakt z zakażona krwią. 

Straciła zupełnie odporność, jej choroba 

zaczęła postępować w zastraszającym 

tempie. Postanowiła wrócić, bo zdawała 

sobie sprawę, jak jest naprawdę. 

Powiedziała mi, że najbardziej chciała 

jeszcze porozmawiać ze mną i ze swoją 

mamą. Popatrzeć na nas, w nasze oczy. 

Podziękować za wszystko. Lekarze  robili,  

co mogli, ale niestety AIDS jest chorobą 

patologiczną naszego wieku i pomimo  

wielu  badań nie znaleziono na nią leku.  

Moja przyjaciółka odeszła. Odeszła już 

na zawsze, pozostawiając nas tylko ze 

wspomnieniami i zranionym sercem oraz 

nasuwającym się ciągle pytaniem: 

,,Dlaczego…, Julio, dlaczego…?” 

Odchodząc, zostawiła przesłanie dla 

innych:  

 

Bez  względu  na  to, jak  się  ubierasz, 

jakiej  słuchasz  muzyki,  

czy masz długie, czy krótkie włosy w 

dowolnym  kolorze,  

bez  względu  na  to, o czym  marzysz  

i jaka  czeka  Cię  przyszłość,  

daj  sobie  szansę  na  życie  bez  HIV,  

na  życie  bez  AIDS.  

 

 Klaudyna Strzelecka  
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To warto obejrzeć… 
 

Prawda czy fałsz??? 
 

Akcja filmu "Green Zone" rozgrywa się w 
2003 roku podczas pierwszych chaotycznych 
dni wojny w Iraku. Amerykaoska armia 
przeszukuje tereny okupowanego kraju w 
poszukiwaniu broni masowej zagłady. Kolejne 
misje oddziału specjalnego do pewnych z 
pozoru lokalizacji są ryzykowne, przynoszą 
straty w ludziach, a nie dają spodziewanego 
efektu. Znajdowane jest wszystko, tylko nie 
broo masowego rażenia. Czyżby wywiad był w 
błędzie?  To zaczyna zastanawiad CIA oraz 
częśd amerykaoskiej armii - między innymi 
Roya Millera (Matta Damona).Żołnierz we 
współpracy z powątpiewającym w oficjalną 
wersję agentem CIA rozpoczyna własne 
śledztwo. Jego wyniki dla nas nie powinny byd 
dużym zaskoczeniem.  

Prawda wypływa na wierzch. Okazuje się 
iż najważniejsza nie jest wojna amerykaosko-
iracka, a ta mająca na celu uznanie nieprawdy 
jakoby Irak posiadał broo masowego rażenia 
za fakt. Ta informacja podawana przez media 
nieświadomym niczego mieszkaocom i 
żołnierzom USA daje pretekst do inwazji. 

Reżyser filmu Paul Greengrass  prezentuje 
to, co w obecnej chwili już wiemy. Broni 
masowego rażenia w Iraku nie było. Przez 
dwie godziny obserwujemy całą sprawę - 
powolne odkrywanie prawdy - kto za tym stoi, 
jaki jest tego sens?  Kim jest to "pewne 
źródło", które informuje o kolejnych celach?  
Oczywiście okazuje się, że głównymi 
sprawcami zamieszania są amerykaocy 
urzędnicy wysokiego szczebla, których celem 
jest wprowadzenie amerykaoskiego ładu w 
każdym zakątku ziemi. 

Na tle skomplikowanej sytuacji 
politycznej rozgrywa się  druga historia: 
polowanie na pewnego irackiego zbrodniarza. 
Chce go schwytad CIA, agenci innych 
organizacji bezpieczeostwa narodowego, chce 
go też dorwad współpracujący poniekąd z CIA 
Miller. Ekscytujący pościg, pełen zwodów, 

uników i zostawiania fałszywych tropów to 
tylko jeden z atutów tego filmu. Dynamiczny 
montaż, świetne zdjęcia dające wrażenie bycia 
w  środku akcji plus wysoki budżet, który czud  

w każdej scenie, to zalety, dzięki którym 
film ogląda się z zapartym tchem. 

"Green Zone" udowadnia, że kino 
rozrywkowe nie zawsze musi kooczyd się na 
bezmózgich nawalankach tonących pod 
naporem efektów specjalnych. Warto się o 
tym przekonad. 

 

Adrian Filipowicz 
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CIEKAWOSTKI 

NAUKOWE  
Wyobraź sobie każdy kęs, a zjesz mniej 

 

 

Wyobrażanie sobie jedzenia ulubionego 
dania czy słodyczy może działać jak 
rzeczywiste zjedzenie ich, zmniejszając 
chęć na przekąskę. Psycholodzy obawiają 
się jednak, że metoda nie zadziała w 
przypadku osób o szczególnie silnych 
zachciankach. Naukowcy z Carnegie 
Mellon University podzielili 51 ludzi na 3 
grupy. Pierwsza wyobrażała sobie 
zjedzenie 30 draży M&M's, druga tylko 
trzech, a trzecia nie wyobrażała sobie 
jedzenia żadnych cukierków. Okazało się, 
że gdy potem ochotnikom prezentowano 
miskę pełną słodyczy i proszono o 
przygotowanie do testu smakowego, 
przedstawiciele grupy najusilniej myślącej 
o jedzeniu zjadali mniej więcej o połowę 
mniej czekoladek niż ci, którzy w swoim 
umyśle tylko 3-krotnie włożyli sobie 
cukierka do ust. Akademicy ustalali to, 
ważąc naczynie. Mimo że różnica w 
całkowitej wadze draży nie była duża (2 
gramy vs. 4 g), podobny wzorzec 
spożywania o połowę mniejszej ilości 
pokarmu powtarzał się w czterech 
kolejnych badaniach. 

 

 

Chińska zup(k)a sprzed 2400 lat 

 

 

 

W grobowcu w pobliżu miasta Xi'an 
chińscy archeolodzy odkopali 
zapieczętowany garnek z brązu, w którym 
znajdował się płyn i kości. Wszystko 
wskazuje na to, że znaleziono zupę 
sprzed 2400 lat. Danie zzieleniało w 

wyniku utleniania stopu. W grobowcu 
pochowano posiadacza ziemskiego lub 
niskiego rangą oficera. Być może w 
przyszłości turyści zwiedzające te rejony 
będą mogli podziwiać nie tylko słynną 
Armię Terakotową, Wieżę Bębna czy 
zabytkową dzielnicę muzułmańską, ale i 
umieszczone w muzealnych gablotach 
sagany sprzed wielu wieków. 

 

 

 

 

 

 

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/50403000/jpg/_50403357_soup.jpg
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Prawdziwy kod z oczu Mona Lizy  

W oczach Mona Lizy ukryte są litery i 
cyfry. Gołym okiem ich nie widać, ale pod 
szkłem powiększającym już tak – 
opowiada Silvano Vinceti, szef włoskiego 
Narodowego Komitetu Dziedzictwa 
Kulturowego.  

Badania rozpoczęły się dzięki zdarzeniu, 
które spokojnie mogłoby trafić na strony 
książki sensacyjnej, np. Dana Browna. 
Jeden z członków Komitetu natrafił 
bowiem w antykwariacie na stary wolumin 
traktujący właśnie o symbolach w oczach 
Giocondy. Vinceti tłumaczy, że Mona Liza 
była dla Leonarda da Vinci ważnym 
obrazem. Pod koniec życia wszędzie ją 
ponoć ze sobą zabierał. Wiemy także, że 
da Vinci był bardzo tajemniczy i 
wykorzystywał w swoich pracach symbole, 
by przekazywać wiadomości. Kto wie, 
może to nawet wyznanie miłości osobie 
uwiecznionej na obrazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucie po sąsiedzku 

Dzieci żyjące w mieszkaniach w bloku 
są narażone na bierne palenie nawet 
wtedy, gdy ich rodzice nie palą. Dzieje 

się tak, ponieważ dym przedostaje się 
przez ściany i wspólny system 
wentylacyjny. 

Naukowcy z harvardzkiego Massachusetts 
General Hospital for Children, Centrum 
Medycznego University of Rochester oraz 
Julius B. Richmond Center for Excellence 
jako pierwsi zaprezentowali istotne 
dowody na zwiększoną ekspozycję 
maluchów z zabudowy wielorodzinnej na 
dym tytoniowy. W ich krwi znaleziono 
bowiem podwyższone stężenia kotyniny 
(metabolitu nikotyny). Maluchy, które 
biernie palą, są narażone na szereg 
chorób, w tym infekcje układu 
oddechowego, astmę czy zespół nagłego 
zgonu niemowląt (ang. sudden infant 
death syndrome, SIDS). Gdy w ramach 
swojego studium naukowcy zbadali 
poziom kotyniny w próbkach krwi 5 tys. 
amerykańskich dzieci w wieku od 6 do 18 
lat, okazało się, że 84,5% dzieci z 
mieszkań w bloku miało taki poziom tego 
związku, który wskazywał na niedawny 
kontakt z dymem tytoniowym, w 
porównaniu do 79,6% dzieci z zabudowy 
szeregowej i 70,3% z domów 
wolnostojących. 

 

 

 

Malwina Morawska kl. I TE 

 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 

 

http://www.kopalniawiedzy.pl/
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Znani i lubiani 

 

 

Dawid Domała (Domalak) urodził 

się i dorastał w Nasielsku. Jest byłym 

uczniem naszej szkoły, którego wielu 

jeszcze do dziś wspomina z uśmiechem 

na ustach.  

 
 

Uroczystość szkolna --Boże 

Narodzenie 2003 

 Był kapitanem w szkolnych 

drużynach sportowych, DJ-em na 

dyskotekach, prowadził akademie i 

apele, działał w Samorządzie 

Uczniowskim, występował w Kabarecie 

bez Nazwy, rysował komiks i pisał 

artykuły do gazetki szkolnej itp. Z 

zespołem Bielizna Skład zagrał 

charytatywny koncert andrzejkowy. 

Dochód z tej imprezy przeznaczyliśmy 

dla chorego chłopca z Nasielska. Po 

ukończeniu Technikum 

Ekonomicznego rozpoczął studia w 

Wyższej Szkole Ekonomicznej Almamer 

w Warszawie, gdzie obronił pracę 

dyplomową. 

W 2002r. wyjechał po raz pierwszy 

do Londynu. Od tamtej pory spędzał 

tam każde wakacje, pracując 

fizycznie. Po skończeniu studiów 

zdecydował się na dłuższy pobyt w 

stolicy Wielkiej Brytanii, który trwał 

ponad 3 lata. Mieszkając w Londynie, 

został managerem budowlanym. 

Pracował na ogromnych projektach 

(m.in. największa telewizja w Europie - 

„BBC”, 44.piętrowy wieżowiec 

mieszkalny „The Landmark”– w tej 

chwili najwyższy budynek mieszkalny w 

Londynie, studia telewizyjne Walta 

Disneya, szkoły, szpitale itp.). 

Jednak ani ekonomia, ani 

„budowlanka” nie dawała mu 

prawdziwej satysfakcji. Jego 

największą pasją jest muzyka i 

wszystko, co z nią związane. Najbliższa 

jego sercu jest kultura hip hop, oraz 

muzyka reggae. W roku 1998 założył 

swój skład hip hopowy „Bielizna Skład” 

(do tej pory jedyny w Nasielsku). W 

ciągu kilkunastoletniej przygody z 

muzyką udało mu się nagrać 7 płyt, 

wyprodukowanych własnymi siłami. 

Brał udział w wielu projektach, 

współpracował z wieloma ludźmi. 

Występował na scenie jako 

wykonawca, jak również jako 

prowadzący. Jest autorem wszystkich 

swoich tekstów na wydanych przez 

siebie płytach. Zajmuje się także 

robieniem projektów graficznych, 

okładek, nadruków na płyty, plakatów 

itp. 

Jest także współorganizatorem 

imprez i koncertów, na które przy 

współpracy z Nasielskim Ośrodkiem 
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Kultury zapraszał cenionych w tej 

dziedzinie wykonawców. Za jego 

sprawą na nasielskiej scenie wystąpili 

już: Hemp Gru, O.S.T.R., 

DonGURALesko, Peja, Molesta, Jamal, 

EastWest Rockers i dziesiątki składów z 

tzw. podziemia. Jedną z imprez 

współorganizowanych przez Dawida 

jest „Underground Rap Time”, na której 

oprócz muzyki można obejrzeć pokazy 

malowania graffiti, tańca break 

dance, czy gry w „zośkę”. Przy okazji 

organizacji imprez pisał także wiele 

artykułów do lokalnych gazet (jak np. 

tygodniki: mazowiecki, ciechanowski, 

nowodworski, pułtuski), nagrywał spoty 

reklamowe, pozyskiwał patronów 

medialnych, sponsorów itd. 

 

 
"Dni Nasielska" - stadion miejski w 

Nasielsku (czerwiec 2010) 

 

Mieszkając w Londynie, nadal 

realizował swoje pasję. Udało mu się 

nagrać 2 albumy (solową płytę 

„Samotny wśród tłumu” oraz krążek ze 

swoim kolegą z warszawskiego 

Ursynowa – Nastykiem pt. „Muzyka nie 

ma granic”). Zmontował 2 video klipy, 

do których zdjęcia nakręcił w 

Londynie, Paryżu, Rzymie, a nawet w 

Egipcie. Od wielu lat fascynując się 

także muzyką reggae podjął 

współpracę z jamajskim wykonawcą 

pochodzącym z Kingston – Cyclonem, 

czego efektem było kilka wspólnych 

numerów. Patronat medialny nad 

ostatnią płytą („Muzyka nie ma 

granic”) sprawowało wiele portali 

internetowych, jak np. Radio Rewers, 

MHH, Rap Strefa, All Rap, RespectHH, 

Hip-Hop.com, Rap Duma, Koniaczek, 

Rapownia. Więcej na temat twórczości 

Domalaka i Nastyka możecie znaleźć 

na oficjalnej stronie – 

www.domalaknastyk.pl 

Panowie przygotowują właśnie 

nowy album i wystąpią w naszej szkole 

na żywo już 5 stycznia, wspierając tym 

samym „Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy”. Wraz z nimi na szkolny 

parkiet zawitają także zaproszeni przez 

Dawida goście: Damian Gielnicki – 

mistrz świata, Europy i Polski w 

dziedzinie potocznie zwanej grą w 

„zośkę”. Uczestnik programu „Mam 

talent”. Pokaz tańca rodem z gorącej 

Jamajki (dancehall) zaprezentuje 

finalistka konkursu „Shade Ya Booty 

2010 – Czajka. Elementy akrobatyki i 

sportu w ulicznym tańcu „break 

dance” pokaże grupa „Cojones 

Grandes”. Logo naszej szkoły w 

nowoczesnym stylu (Graffiti) 

pozostawią dla nas na pamiątkę Zokie 

i Koma. Czy da się rozkręcić imprezę z 

winylowych płyt w dzisiejszych 

czasach? Temu zadaniu postara się 

sprostać DJ. Anusz, który zajmie się 

oprawą muzyczną tej imprezy. Nad 

sprawami technicznymi, 

nagłośnieniem itp. będzie czuwał i 

wspomagał nas „Nasielski Ośrodek 

Kultury”. Współorganizatorami i 

pomysłodawcami tej imprezy są pani 

Agata Żbikowska i pan Krzysztof Turek, 

którzy za zgodą pana Dyrektora 

Grzegorza Duchnowskiego postanowili 

w ten sposób wspomóc „WOŚP”. A 

jednocześnie dać uczniom naszej 

szkoły niezapomnianą akademię, 

której w takim wydaniu jeszcze u nas 

nie było.                         

  Redakcja 

 

http://www.domalaknastyk.pl/
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Oj, będzie się działo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


