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Święta, święta i po świętach…. 

 

 

 

Witam Was serdecznie w grudniowo-styczniowym wydaniu „Gazety Szkolnej”. 

W związku ze świętami, które już są za nami, w naszym czasopiśmie nie 

zabraknie artykułów związanych z tą uroczystością. Możecie dowiedzieć się 

nie tylko o zwyczajach bożonarodzeniowych, ale także przeczytać kartkę z 

pamiętnika i odprężyć się przy kolejnej dawce humoru. Poza tym w bieżącym 

numerze znajdziecie informacje sportowe, artykuł dotyczący WOŚP, konkursu 

recytatorskiego „Stulecie Czesława Miłosza” oraz stałe rubryki takie jak „Znani 

i lubiani,” a także „Ciekawostki naukowe”. 

 

 

 

 

W imieniu całej Redakcji życzę  

 

 

 

 
 

Malwina Morawska 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualności 
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na 

niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana 

Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać 

Jan Twardowski 

 

 

Uroczystość z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia 

Dnia 21 grudnia uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Wigilijny. 
Uczniowie razem ze swoimi wychowawcami udali się na wspólną wigilię, 

podczas której wszyscy – wszystkim nieśli życzenia, wyciągniętą przyjaźnie 
rękę i chleb miłości – mały, biały opłatek. każdy dzielił się serdecznym 
słowem i dobrocią serca. To było piękne. Wreszcie – poczęstunek, spotkanie 

przyjaźni przy stole…. I wiele, wiele radości.  
Potem udaliśmy się na salę gimnastyczną, pięknie przygotowaną na 

uroczystość ogólnoszkolną. Scenografia wprowadzała w wyjątkowy, 

świąteczny nastrój. Był wigilijny stół, biały obrus, dodatkowe nakrycie i 
żłóbek. Uczniowie klasy II LO przedstawili program słowno-muzyczny z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia opracowany przez księdza Tadeusza oraz księdza 
Krzysztofa. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy i wysłuchania 
Ewangelii. Następnie mieliśmy okazję posłuchać najbardziej znanych 

polskich kolęd. Atmosfera była z pewnością niesamowita.  
Na koniec uroczystości Pan Dyrektor Grzegorz Duchnowski złożył 

życzenia świąteczne pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom.  
 

Agnieszka Zwierzyńska i Wioletta Chmielewska 
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Symbole Świąt Bożego Narodzenia 
Od najmłodszych lat zaczęliśmy poznawać obyczaje i tradycje związane ze świętami 
bożonarodzeniowymi. Ale czy wiemy skąd się wzięły poszczególne symbole takie jak 
łamanie się opłatkiem, sianko pod stołem, dwanaście potraw itp.? Na pewno również nie 
każdy zdaje sobie sprawę z tego co one oznaczają. Z tego powodu też pragnę przedstawić 
wam kilka symboli bożonarodzeniowych oraz ich znaczenie. Oto one: 
 
Wigilia 
Znalazła się w bożonarodzeniowej liturgii 
dopiero w VI wieku. Łacińskie słowo 
"vigilia" oznacza czuwanie - w sensie 
oczekiwania. Na początku była 
obchodzona w różnym czasie: w styczniu, 
a nawet maju. Było tak zanim władze 
kościelne, kładąc kres sporom, odgórnie 
nakazały obchodzenie Bożego Narodzenia 
25 grudnia. W Polsce tradycja Wigilii 
upowszechniła się dopiero w XVIII wieku. 
 
Pierwsza gwiazdka 
W Polsce wieczerzę wigilijną 
rozpoczynano, gdy na niebie ukazała się 
pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne 
na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą 
według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli 
Mędrcy, zwani tez Trzema Królami. 
Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko 
zakorzeniony w polskiej kulturze. 

 
 
Sianko pod obrusem  
Słoma i siano, symbol ubóstwa żłobu, 
towarzyszą polskim wigiliom od wieków. 
Kiedyś w kątach wiejskich izb, 
szlacheckich saloników, a nawet 
magnackich salonów stawiano w Wigilię 
całe snopy zbóż. Na stole rozkładano 
grubą warstwę siana, przykrywano ją 
obrusem, a ten posypywano ziarnem. Na 
wschodzie i południu Polski słomą 
pokrywano całą podłogę! Pamiątką po 
tych czasach jest dzisiejsza odrobina 
sianka pod obrusem. 
Opłatek 

Jego "ojcem" jest żydowski placek 
paschalny. U pierwszych chrześcijan 
istniał rytuał rozdawania chlebów 
ofiarnych. W średniowieczu wymieniały je 
między sobą kościoły i zakony, które 
następnie rozdawały wiernym z 
zaleceniem, by w Boże Narodzenie się 
nimi łamali. Zwyczaj łamania cienkiego 
opłatka z mąki pszennej i wody dotarł do 
Polski pod koniec XVIII wieku. 

 
Choinka 
Choinka pojawiła się w Polsce w XIX 
wieku. Wiecznie zielone, żywe drzewko 
stało się symbolem rajskiego drzewa życia 
dlatego ozdabiano je jabłkami. Inne 
ozdoby świątecznego drzewka miały 
równie symboliczne znaczenie: gwiazda 
przypominała o Gwieździe Betlejemskiej, 
świeczki które symbolizowały światło 
Chrystusa, łańcuchy były odpowiednikiem 
węża. Na początku ozdoby były 
symboliczne i skromne, wykonywane w 
domu ze słomy, kolorowych bibułek, 
złoconych i srebrzonych orzechów, 
suchych owoców owijanych w sreberka, 
kolorowe pierniczki czy cukierki w 
jaskrawych papierkach. 
 
12 potraw wigilijnych 
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. Potrawy powinny zawierać 
wszystkie płody rolne, aby obrodziły w 
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następnym roku. Wskazane tez było 
skosztować wszystkich potraw, żeby nie 
zabrakło którejś podczas następnej 
wieczerzy wigilijnej.  
 
Kolędy 
Słowo "kolęda" pochodzi od łacińskiego 
"calendae": pierwszy dzień miesiąca. W 
średniowieczu, zgodnie z tym znaczeniem, 
kolędami nazywano pieśni - życzenia 
towarzyszące noworocznemu odwiedzaniu 
przyjaciół. Od XVI wieku kolędy znane są 
jako pieśni sławiące narodzenie 
Chrystusa, i wtedy też pojawiły się w 
Polsce. Jedną z najstarszych naszych 
kolęd jest "Przybieżeli do Betlejem". 

 
 
Puste miejsce przy stole 
Znane tylko w Polsce. Wywodzi się z 
tradycji goszczenia na wigilii bliskich 
zmarłych. Zgodnie z nią Wigilia jest dniem 
łaski, w którym zmarli dostają pozwolenie 
na powrót. Wolne nakrycie "dla 
zbłąkanego wędrowca" jest już 
współczesnym uzasadnieniem. 
 
Prezenty 
Wcześniejszym zwyczajem od 
podkładania prezentów pod choinkę było 
chowanie drobnych podarunków 
przeznaczonych dla dzieci w sianie 
leżącym na wigilijnym stole. Jeszcze 100 
lat temu w Polsce prezenty można było 
znaleźć tylko pod nielicznymi choinkami. 
 
Pasterka 
Odprawianie pasterki jest upamiętnieniem 
oczekiwania i modlitwy pasterzy 
zmierzających do Betlejem na powitanie 
Mesjasza. Zwyczaj odprawiania o północy 
mszy zwanej pasterką w Wigilię Bożego 
Narodzenia ma ponad 1500 lat, a w 

Polsce znany jest co najmniej od tysiąca 
lat. 
 
Jemioła  
Powieszona nad drzwiami, zapewnia 
pokój, miłość i szczęście. Ale to z Anglii 
przywędrował zwyczaj całowania się pod 
jemiołą, co mężczyźnie zapewnić miało 
płodność, bo roślina ta uważana była za 
afrodyzjak o magicznych właściwościach. 

 
 
Święty Mikołaj 
Postać starszego mężczyzny z brodą 
ubranego w czerwony strój, który wedle 
różnych legend i bajek w okresie świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom 
prezenty saniami ciągniętymi przez 
zaprzęg reniferów. Według różnych wersji 
zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię 
lub biegun północny. 
 

 
 
 
 

 
Malwina Morawska kl.II TE
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Reportaż z życia szkoły

 

„Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą.” – to temat XX finału WOŚP, 
który podobnie jak w ubiegłych latach wspierała nasza szkoła. 

10 stycznia mieliśmy okazję 
podziwiać kabaretowe popisy 
młodzieży z naszej szkoły, a także 
występy zespołów muzycznych. 
Koncert otworzył Pan Dyrektor, a 
potem na scenie pojawili się 
prowadzący imprezę: Karol Grubecki i 
Patryk Grymaszewski, którzy podczas 
zaledwie paru minut zdołali rozruszać 
nieśmiałą jeszcze publiczność. Chwilę 
potem zaprezentował się w zabawnej 
scence kabaret MiWi, czyli Michał 
Turek i Mateusz Więckowski. Po nich 
wystąpił kabaret PaKa, czyli Grymas i 
Vrix . Kabaretowe występy publiczność 
nagrodziła salwami śmiechu i 
gromkimi oklaskami. Kolejny artysta 
na scenie to przedstawiciel beatboxu - 
Grzegorz Malinowski, absolwent 

naszej szkoły. Grzechu zaprezentował 
unikalną technikę naśladowania 
dźwięków instrumentalnych za 
pomocą ust, języka i krtani. Jego 
popis również przyjęty został 
owacyjnie.  

Występy przeplatane były 
licytacjami zebranych na tę 
okoliczność gadżetów. Licytowano 
m.in. struny i kostki do gitary, 
czarodziejski długopis nauczyciela 
matematyki, którym można wymazać 
jedynkę, książki, maskotki, kubki, 
plakat z autografami wszystkich 
artystów. Ze sprzedaży tych artykułów 
dochód oczywiście przeznaczony był 
na WOŚP.  

 

Największym zainteresowaniem 
cieszył się wystawiony na licytację  
przez Samorząd Uczniowski (za zgodą 
dyrekcji i nauczycieli)      t y d z i e ń  
b e z   j e d y n e k  . W licytacji wzięły 
udział wszystkie klasy, ale najbardziej 
wytrwałe okazały się klasy I, II i III 
liceum. Ostatecznie 250 zł dało 
zwycięstwo w tej niecodziennej 
rywalizacji klasie III LO.  

Pierwszym zespołem, który 
wystąpił po licytacji, był Respect w 
składzie: Michał Łukaszewicz- 
keyboard, wokal; Michał Czapski- 
gitara, wokal; Adam Kubajewski- 
keyboard; Łukasz Gębala- perkusja; 
Kamil Kępka- gitara basowa. Muzycy 
zaprezentowali melodyjne kawałki, 
które bardzo szybko zapadają w 

pamięć. Każdy ich numer to rzadko 
spotykana doza pozytywnej energii, 
która drzemie w ich żyłach w 
olbrzymich pokładach. Grupa 
absolutnie się nie oszczędzała. Ogółem 
–udane wejście! Zmęczeni, lecz 
zadowoleni z siebie wykonawcy, po 
kilkudziesięciu minutach zeszli ze 
sceny, ustępując miejsca następnym. 
Mimo nieskomplikowanej muzyki ich 
występ bardzo się podobał. 

Po nich zaprezentował się 
TheSperados w składzie: Marcin 
Rutkowski – perkusja, Adam 
Przedpełski - gitara basowa, wokal,  
Łukasz Ostaszewski – gitara solowa. 
Najważniejszą postacią w tej grupie 
jest „człowiek orkiestra” - Mateusz 
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Rutkowski – wokal, gitara, akordeon, 
trąbka. Mateusz również jak Grzechu 
jest absolwentem naszej szkoły. Już 
na pierwszy rzut oka dało się 
zauważyć sceniczne ogranie. Ambitne 
teksty, pierwszorzędny wokal, 
instrumentalnie bez najmniejszych 
zastrzeżeń. To, co pokazał 
TheSperados, mogło, a nawet powinno 
zadowolić nawet wybrednych 
słuchaczy. Wielki plus dla całej 
czwórki za znakomity, energetyczny 

koncert! Pozostawili po sobie 
znakomite wrażenie! Kiedy skończył 
się ostatni numer, publiczność 
pożegnała TheSperados brawami i XX 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy dobiegł końca w miłej 
atmosferze. 

Artyści zagrali w pełni 
charytatywnie i stworzyli atmosferę 
świetnej zabawy.  

Samorząd Uczniowski, wraz z 
opiekunami Panią Agatą Żbikowską i 
Panem Krzysztofem Turkiem, gorąco 
dziękuje wszystkim, którzy pomogli 
zorganizować i swymi działaniami 
uświetnili tegoroczny Finał WOŚP w 
naszej szkole. Szczególne 
podziękowania dla Pana Sławomira 
Chojnackiego i Pani Marioli Górskiej 
za przeliczenie „góry grosza”, którą 
zebraliśmy. A było tego niemało - 
łącznie – 1380 zł.  

Nad oprawą techniczną i akustyką 

czuwał „Nasielski Ośrodek Kultury”.  
DZIĘKUJEMY! 

 

 

 

Za miesiąc fotoreportaż z imprezy. 
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SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – 
realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem 
jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna i 
sensowna. 

W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby 
osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych 
dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują 
rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. 
Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w 
anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i 
przygotować dla niej paczkę na święta. 

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI docieramy z pomocą do rodzin najbardziej 
potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest 
ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi 
lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, 
rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona. 

By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, 
które wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ finansowo. 

Bohaterstwo to jedna z najważniejszych wartości w projekcie SZLACHETNA 
PACZKA. Wszystkie osoby, które angażują się w projekt, mają odwagę zaryzykować i 
przeciwstawiać się przeciwnościom losu dla dobra innych – rodzin żyjących w 
niezawinionej biedzie. 

Wolontariuszy Paczki, którzy mają odwagę wkroczyć w świat biedy i realnie 
pomóc rodzinie w potrzebie, nie bez powodu nazywamy SuperW. Wiemy, że są 
superbohaterami i możemy powierzać im odpowiedzialne zadania i stawiać przed 
nimi wielkie wyzwania.  

Bohaterem można stać się także wspierając akcję finansowo lub 
przygotowując paczkę dla rodziny w potrzebie. Kiedy nie oglądasz się na innych, 
dostrzegasz potrzebujących i pomagasz nie czekając aż pomoże im ktoś inny, stajesz 

się bohaterem. 
Rodziny w potrzebie to też bohaterowie, którzy na co dzień mierzą się z 

przeciwnościami losu. Mimo choroby, samotności, nieszczęścia nie popadają w 
rozpacz. SZLACHETNA PACZKA może im pozwolić stać bohaterami w jeszcze 
jednym wymiarze – w zmianie swojego życia. 

SZLACHETNA PACZKA istnieje, żeby inspirować ludzi, do tego, by 
stawali się bohaterami! 

Weekend 10-11 grudnia 2011 roku był największym świętem wzajemnej 
pomocy! Wszystko za sprawą finału XI edycji SZLACHETNEJ PACZKI! Prawie 12 
tys. ubogich rodzin w całej Polsce otrzymało świąteczne paczki. Akcja dobiega 
końca. W tym roku w projekcie bierze udział ponad 8,5 tys. wolontariuszy.  To 
ogromny sukces i dowód na prospołeczną postawę Polaków! W tym roku 
SZLACHETNA PACZKA dotarła nie tylko do dużych miast, ale również do małych 
miejscowości i biedniejszych województw. Dzięki otwartym sercom, na pomoc 
biedniejszym rejonom zdecydowali się darczyńcy z całej Polski, a w ostatnim czasie 
w szczególności mieszkańcy dużych miast. W tym roku SZLACHETNA PACZKA 
ustanawia rekordy pomagania. Dziękujemy! 

SuperW Agnieszka Zwierzyńska 
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Wykorzystane przez 

ludzi, skrzywdzone 
przez los… 

 czyli o zwierzętach 
porzuconych w ferie 

zimowe.  
 
Ferie zimowe to dla wielu ludzi 

wyczekiwany i upragniony czas. 

Niestety, jest to również czas 
wyjątkowo nieprzychylny i trudny dla 
zwierząt. Ludzie, wyjeżdżając na 
zimowy odpoczynek, nie wiedzą, co 
zrobić ze swoimi czworonogami. 
Często decydują się na najprostsze 
rozwiązanie: porzucają zwierzęta w 
lesie, przy drodze, wywożą daleko w 
pole, podrzucają pod bramy 
schronisk. Nie zastanawiają się nad 
ich losem. Nie wiedzą, że zazwyczaj 
skończy się to dla byłych pupili 
śmiercią z wygłodzenia, zimna lub pod 
kołami samochodu, gdy samotne i 
opuszczone będą się błąkać w 
poszukiwaniu domu. Te zwierzęta 
strasznie cierpią! Zostały zdradzone 
przez właścicieli, których kochały. Z 
dnia na dzień straciły wszystko: dach 
nad głową, opiekę, miłość. Stały się 
zależne od losu, który często bywał dla 
nich okrutny.  

Oto historia porzuconego pieska o 
imieniu Reksio.  

Rozpoczęły się ferie zimowe. 
Państwo Kowalscy postanowili 
wyjechać na dwa tygodnie do 
Zakopanego. Był tylko jeden mały 
problem: co zrobić z psem. Rodzina 
posiadała dwuletniego owczarka 
niemieckiego. Nie zastanawiając się 
długo, pan Kowalski zdecydował, że w 
drodze na wymarzony urlop porzuci 
pieska w lesie. Swoje zachowanie 
usprawiedliwiał tym, że psa na pewno 
ktoś znajdzie i przygarnie. W połowie 
drogi do Zakopanego pan Kowalski 
nagle zatrzymał samochód. Wziął do 
ręki sznur, a następnie otworzył tylnie 
drzwi samochodu, wołając psa. 
Posłuszny i wierny właścicielowi 
Reksio natychmiast znalazł się przy 

swoim panu, merdając ogonkiem. 
Człowiek przymocował linę do jego 
obroży, po czym ruszył w stronę 
najbliższego drzewa, zawiązując wokół 
niego drugi koniec sznurka. Nie 
spoglądając nawet na psa, szybko 
oddalił się do samochodu. Nie 
wzruszyło go żałosne skomlenie 
pieska, który rozpaczliwie próbował się 
uwolnić. Nie wyobrażam sobie, co czuł 
ten piesek wpatrujący się w 
odjeżdżające auto. Na pewno był 

zdezorientowany i przerażony. Nie 
rozumiał, dlaczego ludzie, których tak 
bardzo kochał i do których był 
przywiązany nagle go opuścili. Przecież 
wszyscy go uwielbiali, bawili się z nim, 
wychodzili na spacery, przytulali, 
głaskali. Biedne zwierzątko do końca 
łudziło się nadzieją, że jego pan wróci, 
ale tak się nie stało. Po kilku dniach 
pieska znalazła młoda kobieta 
spacerująca po lesie. Widok 
wycieńczonego i zmarzniętego 
zwierzaka wzruszył ją do łez. 
Natychmiast zaniosła go do domu i 
wezwała weterynarza. Niestety, nic już 
nie można było zrobić. Skrzywdzony 
przez nieodpowiedzialnych ludzi, 
odnaleziony przez dobrego człowieka, 
który mógł go pokochać i otoczyć 
opieką… niestety zbyt późno.  

Apeluję do wszystkich, którzy 
posiadają zwierzęta- jeżeli wyjeżdżacie 
na ferie czy też wakacje i nie wiecie, co 
zrobić ze swoim czworonogiem, 

skorzystajcie z poniższych rad:  
1. Wyjeżdżając zostawcie 
zwierzątko pod opieką rodziny lub 
przyjaciół. 
2. Zarezerwujcie mu pobyt w 
hotelu lub pensjonacie dla zwierząt. 
3. Możecie również spędzić urlop 
ze swoim pupilem. Obecnie istnieje 
wiele hoteli, w których bez problemu 
można wynająć pokój z możliwością 
trzymania zwierzęcia. 
4. W skrajnej ostateczności 
oddajcie zwierzaka do schroniska. 
Może po urlopie uda się go odzyskać.  
 
Pamiętajcie zwierzę to nie zabawka. 
Ono też ma serce. 

Sylwia Słupska 
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ZNANI I LUBIANI - NAJTĘŻSZE UMYSŁY 
W KLASACH MATURALNYCH 

 

 

Eliza Podgrudna. III LO  - interesuje 

się grafiką komputerową, układaniem 

puzzli I dobrą muzyką. Swój wolny 

czas lubi poświęcać znajomym. Jej 

ulubionymi przedmiotami są: język 

angielski oraz matematyka. W 

przyszłości planuje iść na studia 

ekonomiczne lub poligraficzne i 

znaleźć pracę właśnie w tym kierunku. 

Eliza nie ma konkretnego sposobu na 

naukę, mówi, że dużo zapamiętuje z 

lekcji, bo ma bardzo dobrą pamięć, a 

potem w domu to tylko utrwala. Na 

maturze planuje zdawać dodatkowo 

matematykę i język angielski 

rozszerzony. Miejmy nadzieję, że plany 

Elizy się powiodą ;) 

 

 

 

 

Kamil Wysocki III LO - jego 

największą pasją jest informatyka. 

Sprawia mu ogromną radość, kiedy 

może poczytać o nowych 

technologiach czy nowinkach 

technicznych. Kamil lubi wiele 

przedmiotów, ale zdecydowanie góruje 

fizyka. Wie, że uważana jest za 

przedmiot trudny, lecz uczy logicznego 

myślenia. Jego priorytetowym planem 

jest oczywiście dobrze zdana matura, 

potem planuje pójść na studia 

dzienne, kierunek informatyczny w 

Warszawie. Kamil nie ma 

jednoznacznej metody nauki, uważa, 

że każdy może osiągnąć dobre wyniki, 

tylko musi chcieć. Ogromną rolę 

odgrywa systematyczność, dobra wola 

oraz nasze własne chęci, które 

gwarantują sukcesy;). Oprócz „pakietu 

podstawowego”, Kamil planuje zdawać 

matematykę na poziomie 

rozszerzonym oraz fizykę na poziomie 

podstawowym. Powodzenia Kamil ! 
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Justyna Lewandowska IV TE -  

interesuje się muzyką, czytaniem 

książek oraz lubi spontaniczne akcje 

ze znajomymi. Interesują ją 

przedmioty zawodowe, ponieważ 

dotyczą jej planów na przyszłość. 

Justyna chciałby zdawać na maturze 

dodatkowo WOS oraz geografię, 

ponieważ uważa, że te przedmioty 

dotyczą tego, co powinien wiedzieć 

każdy człowiek i są jej potrzebne do 

rekrutacji na studia. Justyna marzy o 

studiach logistycznych na Wojskowej 

Akademii Technicznej. Maturzystka 

nie ma konkretnej metody na naukę, 

uważa że wyniki zależą od 

systematyczności i tego, czy dany 

przedmiot nas interesuje. Życzymy 

powodzenia w osiągnięciu własnego 

celu ! 

 

 

Paulina Jaśkiewicz IV TH -  

interesuje się przede wszystkim 

muzyką, a swój wolny czas stara się 

spędzać z przyjaciółmi. Jej ulubionym 

przedmiotem jest matematyka, jest 

ścisłym umysłem:). Jasia (tak brzmi 

jej pseudonim) nie ma jeszcze 

konkretnych planów na przyszłość, 

jedynym celem, który sobie teraz 

postawiła, to zdanie pozytywnie 

matury. Kiedy zapytałam ją o sposób 

na naukę, którym mogłaby się 

podzielić z innymi, odpowiedziała mi, 

że nie ma konkretnego sposobu, po 

prostu wiele ważnych informacji, które 

przekazuje nauczyciel na lekcji, stara 

się zapamiętać. Na maturze planuje 

zdawać polski, angielski oraz 

matematykę, czyli podstawę. Na co 

dzień Paulina jest uśmiechnięta i 

pozytywnie nastawioną na świat 

dziewczyną ;) Powodzenia w realizacji 

postawionego sobie celu ! 

 

Kornela Ziułkowska II LO 
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Wyniki Konkursu Recytatorskiego „Stulecie Czesława Miłosza” 
 

 

Uczniowie naszej szkoły od początku roku uczestniczyli w wielu 
imprezach promujących Rok Czesława Miłosza. Od marca braliśmy udział w 
projekcie edukacyjnym, którego ukoronowaniem był Konkurs Recytatorski, 

który odbył się 19 grudnia. W konkursie wzięło siedemnastu uczniów z klas 
liceum i technikum. Każdy z uczestników miał zaprezentować wybrany przez 

siebie tekst Miłosza. W repertuarze gościły teksty popularne i znane: "Wiara", 
"Nadzieja", czy "Który skrzywdziłeś", ale też te mniej znane. 

Jury w składzie: Pani Wicedyrektor Agnieszka Rutkowska, Pani Iwona 

Kędel i Pani Agata Żbikowska, dokonało oceny prezentacji uczniów wg 
następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru, 
- znajomość tekstu, 
- interpretacja utworu (tempo, intonacja), 

- kultura słowa, 
- ogólny wyraz artystyczny. 
Pomimo trudności poezji Czesława Miłosza poziom recytacji był wysoki, 

uczniowie wykazali się dobrym przygotowaniem utworów obszernych i 
trudnych tematycznie. Najwyżej jurorzy ocenili następujące osoby: 

 
I miejsce – Karol Grubecki 

„Nadzieja” 

II miejsce – Magdalena Sosnowska 

„Dar” 

Michał Turek „Miłość” 

III miejsce – Anna Śmigielska 

„Sens” 

Sylwia Zastawna „Do Laury” 

Wyróżnienie:  

Sylwia Darkowska „Moja wierna 

mowo” 

Malwina Morawska „Dar” 
 

Gratulujemy zwycięzcom!  
Redakcja 
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SPORT 
Relacja z turnieju tenisa stołowego 

 
5 i 6 grudnia 2011r w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku miało miejsce jedno z 

najważniejszych wydarzeń sportowych roku szkolnego 2011/12. W poniedziałek odbyły się 

eliminacje szkolne tenisa stołowego, które miały wyłonić szkolnych reprezentantów do 

turnieju powiatowego. 32 zawodników i 20 zawodniczek z naszej szkoły postanowiło wziąć 

udział w tych rozgrywkach. W obu kategoriach uczniowie byli podzieleni na 4 grupy 

(chłopcy po ośmiu zaś dziewczyny po pięć w grupie). Z każdej grupy wychodziły dwie 

osoby. Dalej rywalizowano systemem pucharowym (przegrywający odpada).  

Po rozgrywkach wewnętrznych reprezentantom naszej szkoły przyszło zmierzyć się z 

uczniami z innych szkół, bowiem przyjechali do nas przedstawiciele ze szkół 

ponadgimnazjalnych całego powiatu nowodworskiego. Rywalizowano już nie tylko 

indywidualnie, ale także drużynowo. Turniej został sprawnie zorganizowany i 

przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego ZSZ Nasielsk. Zawody 

przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji. Rozgrywki te udowodniły, że nasza szkoła 

jest na dużym poziomie gry w tenisa stołowego. Drużynowo chłopcy zajęli drugie miejsce, 

przegrywając o jeden punkt ze szkołą ZSZ Nr 1 z Nowego Dworu Mazowieckiego. Natomiast 

nasze dziewczęta popisały się znakomitym rezultatem, zostawiając inne szkoły daleko w tyle. 

Na koniec turnieju zostały wręczone dyplomy, medale i puchary. Wręczenia nagród dokonali 

Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu Nowodworskiego pan Zdzisław Racki oraz 

Dyrektor Szkoły pan Grzegorz Duchnowski.  

 

Wyniki rywalizacji: 

Kategoria indywidualna dziewcząt: 

I Miejsce -  Ewelina Przeorska – ZSZ Nasielsk 

II Miejsce - Marta Rucińska – ZSZ Nasielsk 

III Miejsce - Klaudia Laskowska – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

Kategoria indywidualna chłopców: 

I Miejsce - Kamil Białorucki – ZSZ Nasielsk 

II Miejsce - Bartłomiej Ostyk – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki 

III Miejsce - Adrian Żyła – ZSZ Nasielsk 

 

Kategoria zespołowa dziewcząt:  

I Miejsce – ZSZ Nasielsk (29pkt) 

II Miejsce – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór 

Mazowiecki (13 pkt) 

II Miejsce – ZSZ Nr 2 Nowy Dwór 

Mazowiecki (13 pkt) 

 

Kategoria zespołowa chłopców:  

I Miejsce – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór 

Mazowiecki (36 pkt) 

II Miejsce – ZSZ Nasielsk (35 pkt) 

III Miejsce – LO Nowy Dwór Mazowiecki 

(17 pkt) 

III Miejsce – ZSP Pomiechówek (17 pkt) 

 

 

Piotr Arciszewski i Marcin Niedziałkowski 
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Książki z naszej biblioteki 

 

To warto przeczytać… 

 
W dzisiejszym numerze gazetki szkolnej chciałabym polecić Wam wyjątkową 

książkę Bruno Ferrero, pt. ,,Inne historie’’ - zbiór krótkich opowiadań. Każde z nich 
kończy się morałem i każdy może go interpretować na swój własny sposób. Żeby 
jeszcze bardziej przybliżyć Wam tematykę tej książki postanowiłam zamieścić jedno 
opowiadanie… 

”Wokół głównego dworca wielkiego miasta, każdego dnia i nocy spotykali się 
ludzie z marginesu: włóczędzy, złodzieje, narkomani. Widać było, że są nieszczęśliwi 
i zrozpaczeni. Bardziej od pieniędzy potrzebowali słów pociechy i odwagi, by móc 
żyć. Wśród ludzi z marginesu wyróżniał się młody człowiek, brudny, o długich, 
zaniedbanych włosach, który krążył wokół innych biednych rozbitków miasta, jakby 
miał osobistą tratwę ratunkową. 

Gdy życie wydawało się tragiczne, w chwilach samotności i najczarniejszego 
lęku, młody człowiek wyciągał ze swej kieszeni kartkę papieru, potłuszczoną i 
pogniecioną i czytał ją. Potem składał starannie i wsadzał do kieszeni. Czasami 
całował ją, przykładał sobie do serca czy czoła. Lektura tej kartki natychmiast 
wywoływała zmianę nastroju. Młodzieniec wydawał się podniesiony na duchu, 
nabierał odwagi. Co było napisane na tej kartce? Jedynie 5 małych słów: ,,Małe 
drzwi są zawsze otwarte’’. Tylko tyle.  

Był to bilecik, który przysłał mu jego ojciec. Oznaczał, że przebaczono mu i że 
w każdej chwili mógł wrócić do domu.  

Pewnej nocy tak zrobił. Znalazł małe drzwi do ogrodu otwarte. Cicho wszedł 
po schodach i położył się w swym łóżku. Następnego ranka, gdy się obudził, obok 
łóżka stał jego ojciec. W milczeniu uściskali się’’.  

Być może czas spędzony przy książce Bruno Ferrero okaże się najlepiej 
wykorzystany podczas nadchodzących ferii. Serdecznie polecam 

 
Wioletta Chmielewska kl. II LO  
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O czytaniu książek w zimowe wieczory 
 

Czytanie książek to czynność, którą może wykonywać każdy i jest tak 
przydatna! Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami 

Poprzez czytanie książek człowiek kształtuje umiejętność wysławiania się. 
Komunikacja międzyludzka oparta jest przede wszystkim na słowie. Słowo… można 
wyrazić dzięki niemu nasze myśli i uczucia. Człowiek czytający książki ma duży 
zasób słów, którymi umiejętnie się posługuje, umie wyrażać swoje myśli i uczucia w 
sposób szczególny. 

Według mnie książki uczą nie tylko wiedzy encyklopedycznej, ale też wiedzy, 
którą można posługiwać się w codziennym życiu. Kształtują światopogląd i 

pozwalają nam dostrzec rzeczy, których dawniej nie zauważaliśmy. Poprzez książki 
umiemy cieszyć się z  sytuacji, które dotąd nie przynosiły nam radości, uczymy się 
na błędach bohaterów, starając się nie popełniać ich w naszym życiu. Książki dają 
nam też chwile relaksu. Uważam, że cudownie jest choć na chwilę oderwać się od  
codziennych, monotonnych problemów i na moment przenieść się w świat, w 
którym rozgrywa się opowieść. 

Mam nadzieję, że tymi argumentami zachęciłam Was do czytania książek. Nie 
możecie nic przez to stracić, tylko zyskać…Spróbujcie sami 

 Gdy już zdecydujecie się na przeczytanie książki,  mam dla Was kilka 
propozycji: 

1. dla osób lubiących historie romantyczne 
 

„Jesienna miłość” Nicholas Sparks 
Jest to książka o siedemnastolatku Landonie, który jest jednym ze szkolnych 

chuliganów. Jego ojciec chce, by syn zrobił karierę, jednak młodzieniec nie wie 
jeszcze, co zrobić z dorosłym życiem. Najważniejsze dla niego są imprezy i 
dziewczyny. Z kolei Jamie Sullivan, cicha, ułożona dziewczyna, opiekująca się 
owdowiałym ojcem uważa dzień bez zrobienia dobrego uczynku za dzień stracony, 
najważniejsza dla niej jest nauka i religia. Jednak sytuacja zmienia się, gdy zbliża 
się dobroczynny bal. Niemający akurat dziewczyny Landon w odruchu desperacji 
zaprasza Jamie, na którą nikt dotąd nie zwrócił uwagi. Znajomość nie kończy się na 
balu. Wykpiwany przez kolegów chłopak początkowo unika Jamie, wkrótce jednak 
ich kontakty przeradzają się w przyjaźń, a potem głęboką miłość. London odkrywa 

prawdziwy sens życia - naturę piękna, radość, jaką sprawia pomaganie innym, ból 
po utracie najbliższej osoby... 

2. dla osób lubiących straszne opowieści 
 

„Strefa Śmierci”Stefan King 
Młody nauczyciel Johnny Smith pada ofiarą groźnego wypadku 

samochodowego. Przez kilka lat pozostaje w szpitalu w stanie śpiączki. Kiedy jednak 
odzyskuje świadomość, okazuje się, że jest bogatszy o niezwykły talent - zdolność 
jasnowidzenia. Dzięki temu będzie mógł zdemaskować seryjnego mordercę, a także 
przewidzieć tragiczny w skutkach pożar. Dar jasnowidzenia popchnie go do 
dramatycznej konfrontacji z charyzmatycznym i bardzo niebezpiecznym 
kandydatem na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

 
Myślę, że książki, które przedstawiłam, zaciekawią Was.  

Patrycja Kamińska, I LOS 
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CIEKAWOSTKI 

Codzienne zażywanie aspiryny jest 

ryzykowne dla wzroku  

 

Z najnowszego numeru pisma 

Ophtalmology dowiadujemy się, że 

codzienne zażywanie aspiryny, która 

zmniejsza ryzyko chorób serca, ma 

niepokojący skutek uboczny. 

Prowadzi ono bowiem do zwiększenia 

prawdopodobieństwa degeneracji 

plamki żółtej. A właśnie jej degeneracja 

jest w USA najczęstszą przyczyną 

utraty wzroku u osób powyżej 60. roku 

życia. Ta choroba, związana ze 

starzeniem się, prowadzi do śmierci 

komórek w plamce żółtej.  

Naukowcy z Holandii, pracujący pod 

kierunkiem doktora Paulusa de Jonga, 

przejrzeli dane medyczne dotyczące 

4700 osób powyżej 65. roku życia. 

Odkryli, że 839 osób codziennie 

zażywało aspirynę. Spośród nich 36 

osób cierpiało na wysiękowe (mokre) 

zwyrodnienie plamki żółtej. Ten rodzaj 

schorzenia jest znacznie bardziej 

niebezpieczny od postaci suchej, gdyż 

dochodzi w nim do nieprawidłowej 

angiogenezy (proces tworzenia naczyń 

krwionośnych), wskutek czego w 

przebiegu choroby pojawiają się blizny. 

NAUKOWE  
 

Sen leczy złe wspomnienia 
 
Jak czas leczy rany tak sen leczy ze 
złych wspomnień, uważają naukowcy 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Berkeley. Ich badania pokazują też, 
dlaczego trudno jest leczyć syndrom 
stresu pourazowego (PTSD). 
Uczeni z UC Berkeley odkryli, że 
podczas fazy marzeń sennych (REM) 
organizm znacznie zmniejsza 
wydzielanie hormonów stresu, a mózg 
zaczyna przetwarzać doświadczenia 
emocjonalne i łagodzić ciężkie 
wspomnienia. 

 
Faza marzeń sennych, dzięki 
unikatowej kompozycji 
neurochemicznej, działa jak terapia, 
która usuwa najgorsze odczucia 
spośród doświadczeń emocjonalnych 
poprzedniego dnia - mówi profesor 
psychologii i neurologii Matthew 
Walker. 
Uczony zauważa, że u osób 
cierpiących na PTSD ta terapia może 
być mniej efektywna niż u ludzi 
zdrowych, dlatego też drobne 
wydarzenia przypominające o 
traumatycznych przeżyciach - jak np. 
wystrzał samochodowego tłumika 
słyszany przez byłego wojskowego - 
mogą spowodować powrót złych 
wspomnień. Dzieje się tak, gdyż 
podczas snu mózg nie poradził sobie 
całkowicie z negatywnymi emocjami. 
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Karmienie piersią zwiększa 
inteligencję dzieci 

 

 
Zespół z Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odkrył, 
że karmienie piersią zwiększa 
inteligencję dzieci. Naukowcy 
pracujący pod kierunkiem 
epidemiologa Wiesława 
Jędrychowskiego badali 468 dzieci 
niepalących matek. Pomiędzy wiekiem 
niemowlęcym a pójściem do szkoły 
maluchy badano pięciokrotnie. 
Okazało się, że zdolności poznawcze 
dzieci karmionych piersią były 
znacząco lepsze niż dzieci karmionych 
z butelki. Liczba uzyskanych punktów 
IQ była wprost proporcjonalna do 
długości karmienia piersią. Jeśli 
maluch był karmiony przez trzy 
miesiące, to zdobywał o 2,1 punktu 
więcej, niż dzieci karmione z butelki. 
Przy karmieniu piersią przez cztery do 
sześciu miesięcy różnica w punktacji 
wynosiła 2,6, a gdy dzieci ssały pierś 
ponad sześć miesięcy uzyskiwały o 3,6 
punktu więcej niż pociechy karmione 
butelką. Naukowcy brali pod uwagę też 
takie czynniki jak wykształcenie matki, 
płeć dziecka, posiadanie rodzeństwa 
oraz wzrost wagi w czasie ciąży. Doszli 
do wniosku, że za różnice w IQ 
odpowiedzialny jest sposób karmienia.  

Mamuty powrócą na Ziemię? 
 
Rosyjscy i japońscy naukowcy 
spróbują sklonować mamuta. Włochate 
olbrzymy mogą powrócić na Ziemię 
dzięki znalezionej przed kilkoma 
miesiącami kości udowej, w której 
odkryto dobrze zachowany szpik.  
W przyszłym roku rozpoczną się próby 
klonowania. Specjaliści przeniosą jądro 
komórkowe ze szpiku do jaja słonia, z 
którego wcześniej zostaną usunięte 
oryginalne jądra komórkowe. Tak 
stworzony embrion będzie 
wprowadzony do macicy, gdzie ma się 
rozwinąć i umożliwić narodzenie 
zwierzęcia, które wyginęło 10 000 lat 
temu. 

 
 
Próby klonowania mamutów 
prowadzone są od lat 90. ubiegłego 
wieku. Dotychczas żadne się nie 
powiodły, gdyż jądra komórkowe 
zachowane w znajdowanych 
szczątkach były w bardzo złym stanie. 
Tymczasem jądra komórek w 
niedawno odnalezionym szpiku są w 
doskonałej kondycji, a w ciągu 
ostatnich lat znakomicie rozwinęła się 
technologia klonowania, co daje 
nadzieję na odniesienie sukcesu. 

 
 

Malwina Morawska kl. II TE 
 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 
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Karolina Kaczyńska 
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Pierwsza osoba, która poda Pani Urszuli Daleckiej prawidłowe 
rozwiązanie rebusów, otrzyma  piątkę z chemii.  
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Kartka z pamiętnika 
21XII 
   

Od pewnego czasu podoba mi się chłopak ze szkoły o imieniu Szymon. Każdego 
dnia, gdy wstaję do szkoły, szykuję się z większą dokładnością. Staram się, aby 
wszystko było perfekcyjne i przyznaje, że zajmuje mi to sporo czasu. Dziś wstałam o 6, 
aby na 8 zdążyć do szkoły, a mam do niej zaledwie 300 metrów. Baśka mówi, że 
przesadzam, ale co ona może na ten temat wiedzieć. Przecież nigdy nikt jej się nie 
podobał. Zawsze zajęta jest nauką i tłumaczy się, że nie ma czasu na głupoty, ale 
wydaje mi się, że ona po prostu boi się zaangażować. No, ale cóż… nie wie, co traci. 
Wróćmy do sprawy. Za każdym razem przy wejściu do szkoły moje myśli ogarniają 
różne pytania typu:” Czy może dziś podejdzie. Może podejdzie i zagada”, ale to tylko 
głupie nadzieje, a jednak te głupie nadzieje utrzymują mnie w wierze, że to może 
właśnie ten dzień. Tylko trochę beznadziejnie wychodzi, bo zawsze kończy się tymi 
samymi słowami, a mianowicie, że to może nie jest ten dzień, ale jak nie dziś, to jutro. I 
tak dzień w dzień… 

A więc… pewnym krokiem wchodzę do szkoły. Pierwszym obiektem, który 
zobaczyłam, był Szymon. Oczywiście udaje, że nie zwracam na niego uwagi, ale serce z 
każdym krokiem ku niemu bije mi coraz szybciej. Omijam schody z głową uniesioną do 
góry, że niby taka pewna siebie jestem, ale gdyby oni wiedzieli, co dzieję się w środku 
mnie, na pewno nie odnieśliby takiego wrażenia. Więc… idę…idę…a tu…no nie…co za 
wstyd.!. Specjalnie dziś założyłam buty na obcasie, wiedziałam, że Szymek będzie stal 
przy drzwiach, a tu jakiś kretyn coś wylał no i oczywiście gleba. Super co? Totalna 
kompromitacja, ale trudno musze jakoś przeżyć ten dzień.  

Lekcje mijały w miarę spoko. Gorzej na przerwach. Starałam się o tym 
zapomnieć, ale oczywiście Baśka cały czas mnie pocieszała, ale jej zdanie się nie liczy 
jest moją przyjaciółką dlatego tak gadała, ale to mi wcale nie pomagało. Kończyły się już 
zajęcia, miałam ostatnią lekcje, pod klasą czekałam na nauczyciela, w końcu 
zobaczyłam, że coś cieknie ze spodu mojego plecaka. Tak to picie mi się rozlało. Woźna 
szybko zagoniła mnie do sprzątania. Gorzej już chyba być nie mogło.  A jednak, na 
korytarzu pojawił się Szymon. Spojrzał na mnie i zaczął się śmiać, ale wcale mu się nie 
dziwię. Najpierw wypadek na schodach, teraz to. A miał to być najlepszy dzień w moim 
życiu. Wściekła wróciłam do domu,  tu oczywiście wieczne pretensje, jak nie o porządek, 
to o cokolwiek, aby tylko wkurzyć człowieka. Poszłam do swojego pokoju, włączyłam 
muzykę i usiadłam na fotelu lekko się kołysząc z nerwów. Na szczęście niedługo się ten 
dzień skończy.  

Rano już nie mogłam się doczekać tego dnia. Teraz wolałabym żeby się nigdy nie 
zaczął!  

Patrycja Kamińska, klasa I LOS 
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Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 

- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 

- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 

- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 

- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz? 

- Chcę do toalety 

 

Jasio zwierza się koledze: 

- Wydaje mi się, że moi rodzice mnie nienawidzą. 

- Dlaczego tak myślisz?! 

- Dają mi dziwne zabawki do kąpieli... 

- Do kąpieli różne rzeczy się bierze. 

- Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz?!  

 

Św. Mikołaj przyjechał do Etiopii i rozmawia z dziećmi: 

- Dzieci, a czemu wy takie chude jesteście? 

- Bo nie jadłyśmy od miesiąca! 

- Co! Jak nie jadłyście, to nie będzie prezentów! 

 

Rozmowa na pierwszej randce: 

- Masz jakieś nałogi? 

- Nie... 

- A jakieś hobby? 

- Lubię rośliny. 

- O a jakie ? 

- Chmiel, tytoń, konopie. 

 

-Jaka jest ulubiona kolęda niemowlaków? 

 -Dzisiaj w bet lejem. 

 

Przychodzi Kubuś Puchatek do spożywczego. I pyta: 

- Jest szynka? 

- Nie - Opowiada sprzedawca. 

Następny dzień. 

- Jest szynka? 

- Nie. I tak przez tydzień. 

W końcu sprzedawca pomyślał, że w końcu zamówił szynkę 

 

Przychodzi Puchatek: 

-Jest szynka? 

-Jest. Odpowiada zadowolony z siebie sprzedawca. Kubuś Puchatek wyciąga 

pistolet i mówi: 

-To za Prosiaczka. 

Wybrała: Ewelina Pasztak i Marta Jankowska kl. II TE 
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