
 W tym numerze: 

Coraz bliżej majówka… 

Witam Was serdecznie w kwietniowym numerze Gazety Szkolnej. 

Słoneczne dni coraz bardziej zachęcają nas do wypoczynku na świeżym 

powietrzu, coraz częściej przypominając o zbliżającym się lecie. Do 

wakacji pozostały co prawda jeszcze dwa miesiące, ale przed nami 

dość długa „przerwa od szkoły”, a mianowicie majówka. W tym roku 

będzie ona trwała pięć dni 0(1.05-05.05). 

W imieniu całej redakcji życzę miłego czytania Gazety Szkolnej i 

wspaniałej majówki! 

Malwina Morawska 
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STOP NARKOTYKOM – konkurs rozstrzygnięty !!! 
 

W połowie kwietnia został ogłoszony konkurs STOP NARKOTYKOM. Zadaniem każdej klasy 

było przygotowanie plakatu na temat walki z narkotykami. Konkurs cieszył się zainteresowaniem 

wśród naszej młodzieży, uczniowie z zaangażowaniem i pomysłem przygotowali swoje prace. Komisja, 

w składzie Eliza Zwierzyńska i Mariusz Chrzanowski, zgodnie przyznali  

I miejsce klasie II LOAB,  

II miejsce klasie II TEH,  

III miejsce klasie I LOSB.  

Wszystkim uczestnikom oraz ich wychowawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.  

Eliza Zwierzyńska 

Wydarzenia z życia szkoły 

I miejsce klasie II LOAB 
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II miejsce klasa II TEH,  

III miejsce klasa I LOSB.  
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Nasze sprawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duża grupa uczniów  z naszej szkoły zaangażowała się w akcję charytatywną GraMy dla Andżeliki, 

mającej na celu pomoc finansową pięcioletniej Andżelice Zalewskiej z miejscowości Krzyczki (k. 

Nasielska), która od urodzenia zmaga się z porażeniem mózgowym. Głównym organizatorem tej 

akcji jest Dawid Domała, który stworzył fanpage małej Andżeliki na Facebooku. Możemy na nim 

dowiedzieć się więcej o całej akcji, poznać historię chorej dziewczynki, a także na bieżąco śle-

dzić podejmowane działania. 

„Pięcioletnia Andżelika Zalewska od urodzenia zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym, co 

paraliżuje jej czynności życiowe. Choroba objawia się przykurczem mięśni, co powoduje, że ma 

kłopoty z poruszaniem się, mówieniem i normalnym funkcjonowaniem (nawet nie raczkuje). W 

marcu tego roku w Krakowie przeszła zabieg polegający na rozluźnieniu części mięśni kończyn 

dolnych i górnych. Po tym zabiegu konieczna jest dalsza systematyczna rehabilitacja, która po-

zwoli na utrzymanie lub dalszy rozwój sprawności ruchowej. Zabiegi te pozwolą także na zmniej-

szenie bólu, z którym Andżelika zmaga się od urodzenia. Codzienne ćwiczenia wykonywane przez 

specjalistów są niebagatelnym obciążeniem finansowym dla całej rodziny. Do tego dochodzą jesz-

cze koszty lekarstw, które muszą być podawane codziennie.  

Rozpoczęła się akcja mająca na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy małej Andżelice. Apelu-

jemy do wszystkich firm, instytucji, osób prywatnych i wszystkich mieszkańców naszej (i nie tyl-

ko naszej) gminy o pomoc.  

Jak możecie to zrobić?  

Andżelika jest podopieczną Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", dzięki czemu ma otworzone 

konto, na które można wpłacać pieniądze tzw. darowizny. Nr konta to 15 1060 0076 0000 3310 

0018 2615 w tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać – 6793 Andżelika Zalewska podopieczna 

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Można także przekazać 1% z rozliczenia z podatku na 

konto Andżeliki. Nr KRS to 0000037904. 

Szukamy także rzeczy materialnych, ofert, gadżetów itp., które moglibyśmy zlicytować. Licyta-

cje zebranych przez nas fantów odbędą się podczas koncertu finałowego w budynku Nasielskiego 

Ośrodka Kultury (szczegóły niebawem). Do akcji oficjalnie przyłączyły się wszystkie nasielskie 

szkoły, przedszkola, lokalne firmy, osoby prywatne. Uczniowie szkół będą przeprowadzać zbiórki 

pieniężne (i nie tylko) na terenie naszej gminy. Nasielski Ośrodek Kultury zapewnił również 

wsparcie techniczne. Występ na koncercie finałowym zadeklarowało wielu artystów z różnych 

dziedzin i rodzajów muzyki. 
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Cała akcja będzie przeprowadzona pod nadzorem Fundacji "Zdążyć z pomocą". Każdy podarowany 

grosik dla Andżeliki trafi do oznakowanej szczelnie zamkniętej puszki. Środki uzyskane z całej 

zbiórki zostaną przekazane na ręce przedstawicieli fundacji, po czym zostaną otwarte i zliczone, 

następnie przelane na konto Andżeliki, ale dopiero po udokumentowaniu wydatków na leczenie i 

dalsze zabiegi Andżeliki. W ten sposób fundacja sprawia, że pieniądze faktycznie idą na planowa-

ny cel. Po zakończeniu kwesty na rzecz Andżeliki Zalewskiej poinformujemy państwa o kwocie 

uzyskanej ze zbiórki. 

Liczymy, że los malutkiej mieszkanki naszej gminy nie będzie Państwu obojętny i weźmiecie 

udział w koncercie i zbiórce publicznej. Otworzycie swoje serca i sumienia i wspomożecie tą ak-

cję jak tylko będziecie potrafili. Pamiętajcie, że nikt z nas nie wie, co szykuje dla niego los, że 

czasami życie płata różne figle i w jednej chwili dobra passa czy tzw. dobra karta może się od-

wrócić. Przecież to mogło spotkać kogoś z was lub z waszych bliskich. Ta mała każdego dnia cier-

piąca istotka może mieć lepsze, bardziej normalne życie i to każdy z nas może się do tego przy-

czynić. Spróbujcie choć na tych kilka chwil ustać w miejscu w tym pędzącym świecie, spójrzcie 

na swoje dzieci, wnuki i pomyślcie ile byście oddali aby im pomóc w takiej sytuacji. Nie zamykaj-

cie swoich serc i zareagujcie na cierpienie innych. Pamiętajcie, że nie jest to wirtualna pomoc 

nieznanym osobom czy instytucjom gdzie często nie wiecie do końca gdzie ostatecznie lądują wa-

sze często ciężko zarobione i oddane komuś pieniądze. W każdej chwili możecie odwiedzić dom i 

rodzinę państwa Zalewskich w Krzyczkach, by przekonać się z jakim cierpieniem zmaga się ich 

malutka córeczka i cała rodzina, która walczy o nią każdego dnia już od ponad pięciu lat.” (źródło 

fanpage na Facebooku GraMy dla Andżeliki). 

 

Do aktualnego numeru Gazety Szkolnej dołączona została płyta Domalaka, dochód uzyskany ze 

sprzedaży zostanie przekazany dla małej Andżeliki. Dziękujemy za pomoc. 

 

Zapraszam na stronę internetową https://www.facebook.com/GraMydlaAndzeliki?fref=ts oraz 

zachęcam do wzięcia udziału w akcji i wsparciu małej Andżeliki. Kochani okażmy swoje serca! !! 

 

Malwina Morawska kl. III TE 
 

 

https://www.facebook.com/GraMydlaAndzeliki?fref=ts
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Aktualności 

IV Powiatowy Konkurs Młodych Talentów 

W dniu 25 marca br. odbyło się podsumowanie wyników IV Powiatowego Konkursu Młodych 

Talentów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mottem tegorocznej edycji konkursu było 

pytanie postawione przez Czesława Miłosza „Kto ty jesteś człowieku…?” (Cz. Miłosz Do poli-
tyka). Konkurs był organizowany w trzech kategoriach. 

 W kategorii recytacja tekstu literackiego: 

I miejsce zajął Patryk Puszkarski z ZSZ nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki, który zaprezentował 

tekst pt. Kim jesteś P. Kowalczyka, 

II miejsce zajęła Monika Głogowska z ZSZ w Nasielsku recytując wiersz pt. Campo di 
Fiori  Czesława Miłosza 

III  miejsce zajęła Oliwia Dylewska z ZSZ w Nasielsku prezentując wiersz Do polity-
ka Cz. Miłosza. 

 Wyróżnienie w kategorii otrzymały również  dwie uczennice naszej szkoły Magdalena So-

snowska i Sylwia Zastawna. 

Starosta Powiatu Krzysztof Kapusta wręcza nagrodę Monice Głogowskiej (klasa II LO). 
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Dyplomy uznania otrzymały również teatry: 

 APOLEOPOTE z LO Nowy Dwór Mazowiecki  - 

opiekun:  Jadwiga Mika- Kapusta,  oraz Teatr bez 

Nazwy z ZSZ w Nasielsku - opiekunowie: Agata 

Żbikowska, Krzysztof Turek. 

Członkowie naszego szkolnego teatru  (Eliza Wa-

śniewska i Michał Turek) zaprezentowali sztukę 

„Drugi pokój” Zbigniewa Herberta.  

 

W konkursie udział brali uczniowie z następują-

cych szkół: Liceum Ogólnokształcące w Nowym 

Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych 

w Nasielsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Pomiechówku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w No-

wym Dworze Mazowieckim oraz Zespół Szkół Nr 2 

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Na uroczystości obecni byli uczestnicy konkursu, opiekuno-

wie oraz Pani Wicedyrektor Agnieszka Rutkowska. 

Nagrodę odbiera Oliwia Dylewska (klasa I LOA). 
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Wydarzenia z życia szkoły 

Krok  w  dorosłość 

 

Za nami uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Dnia 26 

kwietnia 2013 roku nastąpiło oficjalne zakończenie nauki dla III i IV klas.  Dla na-

szych starszych koleżanek i kolegów w obecnej chwili najważniejsze jest oczekiwa-

nie na wyniki matur. Powinni wierzyć, że kilkuletnia nauka przyniesie owoce. Matura 

zamyka pewien etap ich życia i daje przepustkę do dalszej edukacji - jaką są studia. 

Życzymy wszystkim tegorocznym Maturzystom jak najlepszych wyników z poszcze-

gólnych egzaminów, wiele odwagi w dorosłym życiu oraz dostania się na wymarzone 

studia i niech obce Wam będą słowa piosenki ,,(…)znów  za  rok  matura (…)” 

Natomiast nam uczniom pozostającym w szkolnych murach przypominamy, że już za 

chwil parę wymarzone wakacje!!!!!!!! Jeszcze tylko trochę wytężmy nasze umysły, po-

pracujmy nad niektórymi przedmiotami, żeby nie było problemów i łez na koniec roku. 

A potem już tylko „luzik”. Pozdrawiamy wszystkich „zakuwających”, niech „moc ku-

cia” będzie z Wami.  

Redakcja  
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To warto obejrzeć 

 

Najbardziej utytułowane filmy 
 

1. Titanic zdobył 11 Oscarów, 76 innych nagród i 48 nominacji. 

1912 rok, słoneczny kwietniowy dzień. W swój dziewiczy rejs do Nowego Jorku wyrusza Titanic. Pod-

czas podróży spotyka się dwoje ludzi, Rose pochodząca z arystokratycznej rodziny oraz Jack, który nie 

ma nic prócz malarskiego talentu. Te dwie jakże różne osoby obdarzają się wielką miłością, której nawet 

śmierć i katastrofa nie jest w stanie zwyciężyć. 

 

2. Benhur uzyskał 11 Oscarów, 17 innych nagród i 5 nominacji. 

Juda Ben Hur jest bogatym żydowskim księciem, kupcem z Jerozolimy. Razem z nowym gubernatorem 

przyjeżdża jego stary przyjaciel Messala- dowódca legionów rzymskich. Najpierw przyjaciele cieszą się 

ze spotkania, potem poróżniają ich poglądy polityczne. Podczas powitalnej parady spada dachówka z 

dachu Judy i tylko cudem nie kaleczy nowego gubernatora. Chociaż Messala wie, że to był tylko wypa-

dek, wysyła Judę na galery, a jego matkę i córkę do więzienia. Ben Hur przyrzeka zemstę. 

 

3. Władca Pierścieni: Powrót Króla otrzymał 11 Oscarów, 106 innych nagród i 68 nominacji. 

Z Morgulu ciemności zaczynają nadciągać nad świat. Wtajemniczeni tkwią w niepewności, czy mały 

hobbit jeszcze żyje, czy jest w stanie wykonać misję zniszczenia Pierścienia zanim moc Saurona zwycię-

ży? Mordor rozpoczyna najazd na Minas Tirith, a Rohan pędzi mu z odsieczą. Podczas oblężenia na-

miestnik Gonodru, Denethor, popada w obłęd i próbuje spalić swojego syna i następcę, Faramira. Ara-

gorn decyduje się pójść "ścieżką Umarłych" i wyprowadza stamtąd Armię Umarłych. Czyżby powiernik 

Pierścienia zawiódł? 

 

4. West Side Story przyznano mu 10 Oscarów, 15 innych nagród i 6 nominacji. 

Akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku na ulicach Nowego Jorku. Film opowiada o losach nieszczę-

śliwej miłości portorykańskiej imigrantki Marii i Amerykanina Tony'ego. Dwa nowojorskie gangi Jetsi i 

Sharki walczą nieustannie między sobą. Gdy zazdrosny brat Marii, Bernardo dowiaduje się, że ta spoty-

ka się z człowiekiem z wrogiego obozu, postanawia zemścić się. 

 

5. Angielski Pacjent zdobył 9 Oscarów, 41 innych nagród i 37 nominacji. 

Rok 1943, trwa wojna w Afryce. Nad pustynią szybuje mały samolot sportowy, zostaje zestrzelony przez 

Niemców. Poparzony pilot trafia do angielskiego szpitala i wspomina swe życie przed wojną, kiedy 

przebywał w Afryce z grupą angielskich kartografów. 

 

6. Ostatni Cesarz uzyskał 9 Oscarów, 39 innych nagród i 12 nominacji. 

Opowieść rozpoczyna się w 1950 roku na granicy radziecko-chińskiej. Władze radzieckie przekazują 

stronie chińskiej jeńców wojennych. Jest wśród nich Pu Yi, ostatni cesarz Chin, któremu część jeńców 

oddaje cześć. Powrót do ziemi przodków oraz reedukacja, jakiej zostaje poddany, staje się pretekstem do 

pokazania jego historii 

Wioletta Kamińska II LO 
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Jabłko jest zdrowsze niż tabletka witaminowa  

 Jabłko jest jednym z najpopularniejszych owoców świata i jednocześnie jest najbardziej 

zdrowym przedstawicielem tej grupy. Naukowcy udowodnili, że jedno jabłko jest 100 razy 

zdrowsze niż tabletka witaminowa podawana najczęściej dzieciom celem profilaktyki prze-

ciw przeziębieniom i grypie. Miąższ tego owocu nie tylko chroni przed rakiem, ale również może 

zahamować wzrost istniejących guzów nowotworowych – dzieje się tak dzięki zawartości pektyn, 

które są zamieniane w jelicie grubym człowieka na kwas masłowy, który w ostateczności hamuje 

wydzielanie enzymu HDAC odpowiedzialnego za wzrost komórek rakowych. Warto zauważyć, że 

70% wszystkich witamin zawartych w jabłku, a więc w większości tych z grupy B i C znajduje się 

w skórce, tak więc najlepszych sposobem na smaczną i zdrową przekąskę jest umyte, nieobrane 

ze skórki jabłko prosto z sadu. 

 

Zaćmienie Słońca jest równie częste co zaćmienie Księżyca  

 Z pozoru wydawać by się mogło, że zaćmienie Słońca występuje nierównomiernie rzadziej 

niż zaćmienie Księżyca, jednak jest to nieprawda – obydwa zaćmienia występują mniej więcej z 

taką samą częstotliwością, czyli około 2 razy rocznie. Faktem, który prowadzi do błędnych inter-

pretacji jest natomiast obszar, z którego można obserwować zaćmienia tych dwóch najwięk-

szych ciał niebieskich widocznych na naszym niebie. Kiedy występuje zaćmienie Słoń-

ca, Księżyc rzuca na Ziemię cień o szerokości 480 km, taki więc obszar jest obję-

ty możliwością obserwacji zaćmienia, natomiast w przypadku zaćmienia Księżyca cień rzuca sama 

Ziemia, tak więc jest ono widoczne wszędzie tam, gdzie Księżyc widnieje akurat nad horyzon-

tem, a więc na połowie naszego globu. 

 

Rok, w którym nie nadeszło lato 

  

Obecna kwietniowa aura, która przypomina bardziej styczeń niż ten zwykle wiosenny miesiąc 

jest dla nas niecodzienna i potrafi dziwić. W historii bywały jednak gorsze sytuacje – w roku 18-

16 nie nadeszło lato, jakie znamy. Szereg anomalii pogodowych sprawił, że na półkuli północnej 

praktycznie przez cały rok była zima. W kanadyjskim Quebec na początku czerwca leżała 30 

centymetrowa pokrywa śnieżna, a ogromne wahania temperatur były na porządku dziennym. 

Przyczyną takich nieprawidłowości pogodowych była zima wulkaniczna – aberracje klimatyczne 

wystąpiły w głównej mierze na skutek erupcji wulkanu Tambora, mającej miejsce rok wcześniej. 

Dodatkowo występowała wówczas mała aktywność słoneczna, co również miało wpływ na obniżenie 

temperatury. 

Warto wiedzieć 

http://naukowefakty.pl/nauki-scisle/astro/zacmienie-slonca-jest-rownie-czeste-co-zacmienie-ksiezyca/
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Warto wiedzieć 

Jezioro Whillansa  

 Jezioro Whilllansa znajdujące się na Antarktydzie jest pokryte ogromną warstwą lodo-

wą, której grubość osiąga nawet 800 metrów. Wykonano próbki, które po przebadaniu wskazu-

ją, że pod lodem istnieje życie. Jezioro jest odcięte od życia “z zewnątrz” od co najmniej 120 

tysięcy lat – naukowcy uważają, że w jeziorze żyją najprawdopodobniej litotrofy odżywiające 

się substancjami nieorganicznymi. Organizmy zamieszkujące górne warstwy mułu jeziora mogą 

oddychać tlenowo, dzięki przenikaniu tego gazu z lodowca powyżej, ale te żyjące w głębi oddy-

chają bez tlenu. 

 

Saturn mógłby unosić się na wodzie 

 Saturn to prawdziwy fenomen wśród planet. Ten gazowy gigant posiadający największe 

i najbardziej spektakularne pierścienie w Układzie Słonecznym zaskakuje jeszcze jedną cechą 

– jest mianowicie tak lekki, że mógłby unosić się na wodzie w odpowiednio wielkim oceanie wo-

dy. Średnia gęstość ten planety to 0,69 g/cm sześcienny, a więc jest lżejszy od wody. W po-

równaniu gęstość Ziemi to około 5,5 g/cm sześcienny a Jowisza 1,33 g/cm sześcienny. Saturn 

jest tak lekki, że uniósłby się na wodzie pomimo swojego litego jądra, które wielkością dorów-

nuje Ziemi ale jest od niego trzy razy cięższe. 

 

Czujemy wibracje telefonu, który wcale nie dzwoni  

 Większość z nas doświadczyła w swoim życiu sytuacji, w której czuła wibracje swojego 

telefonu – milczącego od dłuższego czasu. Nie są to omamy lub przewidzenia, ale syndrom fan-

tomowych wibracji (HPVS – Human Phantom Vibration Syndrome). Mózg błędnie interpretuje 

zdarzenia, przez co wydaje nam się, że dzwoni telefon, słyszymy osobę, której nie mamy prawa 

słyszeć lub doświadczamy tzw. deja vu. Naukowcy w 2010 roku przeprowadzili badania, w któ-

rych 68% badanych przyznało się do posiadania syndromu fantomowych wibracji. 

 

 

 

 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska kl. II LOA 

http://naukowefakty.pl/zycie-na-ziemi/geo/jezioro-whillansa/
http://naukowefakty.pl/czlowiek/med/czujemy-wibracje-telefonu-ktory-wcale-nie-dzwoni/
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Droga Redakcjo: Mam chłopaka już ponad rok. Dogadujemy się świetnie, lecz od pewnego 

czasu jego zachowanie jest nie do zniesienia. Jest bardzo zazdrosny o wszystkich moich 

kolegów a nawet o przyjaciela, z którym znam się od dziecka. Czuję się z tym bardzo źle, 

ponieważ nic mnie nie łączy z innymi chłopakami, chcę tylko jego. Gdy mu to tłumaczę, on w 

to nie wierzy. Nigdy mu nawet nie dałam nawet żadnego powodu, żeby był o mnie zazdrosny. 

Co mam robić? Jestem kompletnie bezradna… Nie chcę go stracić, ale naprawdę mam już 

dość ciągłych kłótni o byle co. Pomóżcie!  

Natalia 18 

  

 

 

 

Droga Natalio: Bez wątpienia musisz z nim jeszcze raz odbyć poważną rozmowę, w której 

spróbujesz go przekonać, że kochasz tylko jego. Pamiętaj również o tym, żeby nie naskaki-

wać na niego, tylko wykazać się zrozumieniem. Mu samemu z pewnością nie jest z tym łatwo. 

Spróbuj przez parę dni pokazać mu, że nie obchodzą Cię inni chłopacy, nie rozmawiaj z nimi, 

ani nie zwracaj uwagi na nich. Po tych paru dniach z pewnością twój chłopak się uspokoi i 

zrozumie, że tylko on się dla Ciebie liczy. Trzymamy kciuki.  

Redakcja: Twoje Zwierzenia   

 

 

Oliwia Dylewska ILOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy do Redakcji 
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Witam. 

Mam na imię Gosia i mam pewien problem , z którym zwracam się do was. Mój kolega 

Marek od jakiegoś czasu dziwnie się zachowuje więc zapytałam go o co chodzi, znamy 

się naprawdę długo więc powiedział mi w zaufaniu swój sekret, a mianowicie, że jest 

uzależniony od gry na automatach z jednej strony ucieszyłam się że tak spędza 

czas ,bo przecież każdy chłopak lubi pograć w gry, ale z drugiej strony zastanawiałam 

się skąd on na to wszystko bierze pieniądze jak się okazało pożyczał od znajomych jed-

nak zwrotu pieniędzy nikt nie ujrzał. Nie wiem co mam robić i jak mu pomóc proszę do-

radźcie mi.!  

 

Witam.  

Gosiu Twój problem, a właściwie problem Twojego kolegi jest niepokojący. Być czyimś 

powiernikiem, najbardziej zaufaną osobą to bardzo miłe. A poznać czyjś nieprzyjemny 

sekret przez przypadek? To już gorzej. Zwłaszcza, gdy nie wiadomo, co zrobić z tą ta-

jemnicą. Porozmawiaj z kolegą na ten temat i postaraj mu się to wytłumaczyć, że to nie 

jest dobry sposób na spędzanie wolnego czasu, najlepiej jednak będzie gdy Marek wy-

bierze się do specjalisty, z którym porozmawia na ten temat. Mam nadzieję , że pomo-

gliśmy Ci w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiamy. 

 

Redakcja:TwojeZwierzenia 

Katarzyna Włodarska kl. 1 LOA 
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Warto wiedzieć! 

Spadek zysków Apple'a 

Po raz pierwszy od 10 lat Apple zanotował spadek zysków. W 

ubiegłym kwartale koncern z Cupertino zanotował dochód w 

wysokości 9,5 miliarda dolarów. To o 2 miliardy dolarów mniej 

niż w pierwszym kwartale 2012 roku. Przychód Apple'a za I 

kwartał 2013 wyniósł 43,6 miliarda USD. 

Prezes Tim Cook postanowił uspokoić inwestorów i zapewnił, 

że firma pracuje nad nowymi interesującymi projektami. 

Przyznał jednocześnie, że tempo wzrostu firmy osłabło i 

zmniejszył się jej margines zysku. 

Wnętrze Ziemi cieplejsze niż myślano 

Temperatura wnętrza Ziemi wynosi 6000 stopni Celsjusza, 

czyli o 1000 stopni więcej niż wykazały wcześniejsze 

pomiary. Badania uczonych z European Synchrotron Radiation 

Facility wykazały tym samym prawdziwość teoretycznych 

modeli geofizycznych, zgodnie z którymi różnica temperatury 

pomiędzy stałym jądrem wewnętrznym, a znajdującym się 

powyżej płaszczem musi wynoscić co najmniej 1500 stopni 

Celsjusza. Tylko taka różnica wyjaśnia istnienie ziemskiego 

pola magnetycznego. 

Badanie fal sejsmicznych przechodzących przez naszą 

planetę pozwala na stwierdzenie, jaką grubość mają 

poszczególne warstwy budujące Ziemię, czy są płynne czy 

stałe, a nawet w jaki sposób zmienia się ciśnienie. Nie dają 

jednak żadnych informacji na temat temperatur panujących 

we wnętrzu planety. Te trzeba symulować w laboratorium. 
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Zlicytowano pukiel włosów cesarza Franciszka Józefa 

W wiedeńskim domu aukcyjnym Dorotheum zlicytowano  25 kwietnia 

pukiel włosów cesarza Franciszka Józefa I. Choć początkowo 

wyceniano go na 450 euro, zdeterminowany nabywca wysupłał z 

kieszeni aż 13.720 EUR. 

Pukiel przechowywano w puzderku wyłożonym niebieskim aksamitem. 

Lok należałoby uznać za wypłatę w naturze lub rodzaj barteru, bo 

przekazując go lokajowi jego cesarskiej mości Eugenowi Ketterlowi, 

dworscy rachmistrze mieli na uwadze podniesienie pensji. Służącego 

obdarowano nie tylko włosami, ale i porzuconymi przez władcę 

przedmiotami codziennego użytku. 

Gdy włosy znalazły już swojego amatora, licytator zaprezentował 

zebranym cygarniczkę i chusteczkę Franciszka Józefa oraz 

szkicownik jego syna - arcyksięcia Rudolfa Habsburga-Lotaryńskiego. 

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl 

Malwina Morawska  

 

Świadomość, ile trzeba pochodzić, by coś spalić, hamuje apetyt 

Kiedy w menu obok nazwy dania umieści się informację o ćwiczeniach, jakie trzeba by wykonać, by spalić przyjęte z 

nim kalorie, ludzie ograniczają energetyczność posiłków. 

Meena Shah i Ashlei James z Texas Christian University tłumaczą, że bardziej niż "sucha" wartość kaloryczna 

dania do wyobraźni konsumentów przemawia wiadomość, że zjadając cheesburgera, energetycznie wychodzi się na 

zero dopiero po 2 godzinach żwawego marszu. 

Amerykanki podzieliły 300 osób w wieku od 18 do 30 lat na 3 grupy. Jednej dawano menu bez danych kalorycznych, 

drugiej jadłospis z wartościami kalorycznymi, a trzeciej menu z kaloriami i wyliczeniami odnośnie do ćwiczeń. 

Wszystkie jadłospisy były takie same. Można było zamówić kanapki, burgery, sałatki, chipsy, słodkie napoje i wodę. 

Ochotnicy nie zdawali sobie sprawy z celu badania, a podczas interpretacji wyników wzięto pod uwagę poziom 

odczuwanego głodu. 

Okazało się, że 3. grupa, w przypadku której dania przełożono na wyrażoną w minutach długość marszu, zamawiała i 

zjadała mniej od 1. grupy (liczba spożywanych kalorii spadała średnio o 100). 

http://news.bbcimg.co.uk/media/images/67248000/jpg/_67248449_67248444.jpg
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Jaki zawód wybrać? 

 
XXI wiek to czas szybkiego rozwoju, wielkich zmian oraz wiecznego przemieszczania się (zarówno w 

przestrzeni, jak i zawodowo). Aby nie zostać w tyle, trzeba się stale dokształcać, a nawet przekwalifi-

kowywać. Zatem jeśli stoimy przed wyborem nowego zawodu, a nie mamy sprecyzowanego pomysłu, 

sprawdźmy, jakich pracowników najbardziej brakuje na rynku, obecnie oraz w najbliższej przyszłości. 

 

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy rozważyć w przypadku wyboru nowego zawodu, są nasze predyspozycje oraz 

zainteresowania, pasje. Może uda się połączyć przyjemne z pożytecznym? Jeśli w dalszym ciągu nie mamy po-

mysłu, a musimy się na coś zdecydować, warto wybrać zawód, który może dać nam perspektywy na przyszłość. 

Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. 

 

Należy pamiętać, że rynek pracy nieustannie się zmienia, zapotrzebowanie na dane zawody to wzrasta, to male-

je. Jedne zawody kończą swój żywot, inne dopiero się rodzą. Istotną cechą jest elastyczność. Musimy umieć 

dopasować się do trendów na rynku. Dziś normą jest posiadanie wykształcenia wyższego, znajomość języków, 

ciągłe podwyższanie swoich kwalifikacji, zdobywanie kolejnych certyfikatów. Robimy to wszystko po to, by nie 

wypaść z rynku. Pytanie tylko, w jakim kierunku iść.  

Na co warto się zdecydować? 

 

Internet, technologia informatyczna  

 

To dziedziny nieustannie się rozwijające, dlatego już teraz potrzeba wielu specjalistów z branży. Z roku na rok 

zapotrzebowanie to będzie rosło, wraz ze wzrostem nowych specjalizacji. Każda firma będzie zatrudniała in-

formatyków, specjalistów, analityków.  

 

Nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, biotechnologia 

 

Coraz bardziej rozbudowana świadomość ekologiczna sprawiła, że powstają nowe miejsca pracy, a nowe techno-

logie oraz rozwój badań naukowych przyczyniają się do powstania coraz to nowych etatów dla biotechnologów. 

 

Medycyna i zdrowie  

 

A szczególnie dietetyk, rehabilitant, psycholog, psychoterapeuta, lekarz domowy. Nasze społeczeństwo szybko 

się starzeje, dlatego rośnie zapotrzebowanie na pracowników ochrony zdrowia, w tym psychologów, którzy bę-

dą pomagać osobom starszym w odnalezieniu równowagi psychicznej i fizycznej. Rozwój cywilizacji i szybkie 

tempo życia skutkują coraz to nowymi chorobami cywilizacyjnymi. Zarówno teraz, jak i w przyszłości przyczyni 

się to do zwiększenia liczby etatów dla pracowników opieki medycznej i społecznej.  

 

 

 

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,0.html
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Turystyka i rozrywka  

 

Szybkie tempo życia naszego społeczeństwa, ciągła pogoń za karierą i pieniędzmi sprawiają, że ludzie mają coraz 

mniej czasu. Dlatego pole do popisu będą mieli zarówno animatorzy czasu wolnego czy organizatorzy podróży, jak i 

osoby świadczące różnego rodzaju usługi.  

 

Doradztwo i trenerzy  

 

Potrzeba ciągłego kształcenia się, wieczne zmiany na rynku pracy, spowodują powstanie nowych etatów dla trene-

rów szkoleniowych, doradców zawodowych. 

 

Finanse  

 

Większa liczba stanowisk pracy wiąże się z rozwojem tego sektora, przede wszystkim w zakresie ubezpieczeń orz 

bankowości.  

 

Przemysł 

 

Produkcja przemysłowa oraz budowlana w najbliższym czasie nadal będą potrzebowały wykwalifikowa-

nej kadry inżynierskiej i technicznej.  

 

Sektor usług 

 

Znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi. O pracę nie powinni się martwić marketingowcy 

czy specjaliści ds. obsługi klienta. Największy wzrost odnotuje sektor usług biznesowych. 

 

Ciężko dokładnie określić, które zawody mają przyszłość i przetrwają powiedzmy 20 lat. Ciągle się rozwijamy, 

technika na każdym rogu nas zaskakuje. Nie wiemy, co będzie za 10, 20 lat. Możemy tylko przypuszczać i być goto-

wymi na zmiany, które zagwarantują nam sukces zawodowy na kolejnych kilka lat. 

 

Wyszukała: Malwina Morawska kl. III TE 

Źródło: http://www.edulandia.pl/edulandia/1,128279,9964626,Jaki_zawod_wybrac_.html 

 

 

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,90443.html
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,90445.html
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,0.html
http://www.edulandia.pl/edulandia/1,128279,9964626,Jaki_zawod_wybrac_.html
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To warto zobaczyć 

Jest to film, który opowiada historię 17-letniej Taylor Hillridge (Emily 

Osment), która dostaje od mamy (Kelly Rowan) w prezencie urodzinowym 

swój wymarzony prywatny komputer. Nastolatka jest podekscytowana nie-

zależnością jaka płynie z posiadania Internetu. Jednak już wkrótce staje 

się ofiarą cyberprzemocy na jednym z portali społecznościowych.  

Zaczyna bać się kontaktów ze swoimi szkolnymi znajomymi. Nie potrafiąc 

się z tym uporać postanawia odebrać sobie życie w związku z czym trafia 

do szpitala. Jak się później okazuje nie tylko ona boryka się z problemem 

przemocy w sieci. Gdy matka Taylor dowiaduje się o całym incydencie po-

stanawia stworzyć w szkole system, który ma na celu ochronę młodych osób 

przed podobnymi doświadczeniami. 

Film poruszający poważnym problem nękania młodzieży w sieci, nie możemy 

tego bagatelizować, ponieważ to 

również może przydarzyć się 

każdemu z nas.! 

  
 

Zachęcam do obejrzenia.!  

[…]Twoje blizny są Twoja siłą.. 

 

Katarzyna Włodarska kl. 1LOA 
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To warto przeczytać… 

„Hera moja miłość” to książka opowiadająca o rodzinie Jack’a, a także 

o jego towarzystwie wokół którego się obraca, co prowadzi do tego, że chło-

piec sięga po narkotyki. Książka jest podzielona na dwie części. Jedna mówi o życiu ro-

dziny, gdzie Michał jeszcze żyje. Natomiast druga opowiada o dalszym życiu 

Jacka i coraz głębszym rozpadzie rodziny, która jeszcze niedawno była szczę-

śliwa. Jacek Niwicki, główny bohater książki, ma niemal wszystko, młodszego 

brata, dziewczynę – Dankę oraz skręty, które pomagają mu się wyluzować. 

Wszystko jest w porządku dopóki chłopiec zamiast imprezy u kumpla wybiera 

samotny wieczór w kinie. To wtedy Jacek traci Dankę na zawsze. Nagle 

wszystko lega w gruzach.  Anna Onichimowska wprowadza nas w świat narko-

tyków z całkowicie innej strony niż inne książki o tej tematyce. Autorka poka-

zuje, dlaczego niektórzy sięgają po narkotyki i co jest tego powodem. W tym 

przypadku wina spoczywa na rodzinie, ponieważ rodzice nie zajmowali się 

dziećmi, a w dodatku ojciec co chwilę sięgał po alkohol. To przez to Jacek się-

gnął po Herę. Książka jest podzielona na dwie części. Jedna mówi o życiu ro-

dziny, gdzie Michał jeszcze żyje. Natomiast druga opowiada o dalszym życiu 

Jacka i coraz głębszym rozpadzie rodziny, która jeszcze niedawno była szczę-

śliwa. Według mnie jest to najlepsza histo-

ria o tematyce narkotykowej, ponieważ au-

torka książki chce pokazać coś więcej niż 

nałóg nastolatka i jego walkę o przetrwanie. 

Anna Onichimowska pokazuje co ma wpływ 

na decyzję sięgnięcia po narkotyki. Dlatego 

też zachęcam wszystkich do przeczytania 

tej książki, bo jest całkowicie inna niż te, z 

którymi mamy lub mieliśmy do czynienia.  

  

Marta Kalicka kl. 1 LOA  

Książki ze szkolnej biblioteki 
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Sofia to niezwykle uzdolniona młoda pianistka, przed którą rysuje się wielka kariera. 

Muzyka to jej największa miłość. Prywatnie jest związana z Andreą, który jest architek-

tem . Pewnego dnia Andrea ulega bardzo poważnemu wypadkowi. Kiedy lekarze walczą o 

jeo życie, Sofia idzie do kościoła i przysięga Bogu, że jeżeli ocali Andreę, ona porzuci w 

niepamięć grę na fortepianie. Tancredi to pozbawiony skrupułów, niezdolny do miłości 

młody mężczyzna. Za sprawą otrzymanego niegdyś spadku i dobrych inwestycji, szybko 

stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jest zdolny do wszystkiego, byle tylko 

osiągnąć swój cel i dostać to, czego pragnie. Nie znosi widoku cudzej radości i bez więk-

szych wyrzutów sumienia niszczy związki innych. Doskonale kontroluje swoje uczucia - 

do czasu, kiedy poznaje Sofię. Spotykają  się zupełnie przypadkiem. I choć pozornie 

dzieli ich wszystko, tak naprawdę są do siebie bardziej podobni, niż można by przypusz-

czać. To nagłe spotkanie będzie początkiem końca: jedno wydarzenie pociąga za sobą ko-

lejne, prowadząc do zaskakującego finału. Książka ta wzbudziła we mnie masę uczuć. Nie 

mogę nie wspomnieć o zaskakującej, przyciągającej spojrzenie okładce. Z czystym su-

mieniem mogę polecić książkę osobom poszukującym klimatycznej historii z intrygującym 

wątkiem miłosnym. 

                                                                             

 Karolina Atlińska :) 
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Warto wiedzieć! 

Festiwal Rockowy 

Zapraszamy na kolejna edycję Festiwalu Rockowego - impre-

zy, która już od 15 lat organizowana jest przez Nasielski 

Ośrodek Kultury. Festiwal został stworzony z myślą o promo-

cji muzyki rockowej, szczególnie młodych wykonawców. Za-

grają: Szok Front, Lock Head i Whatever, Ragabarabanda 

oraz Panteon. 

Miejsce: Nasielski Ośrodek Kultury 

Data: 30 kwietnia 2013 r. godz. 18:00 

Cena: przedsprzedaż - 10 zł; w dniu koncertu – 15 zł 

Mój Rower 

Dziadek, ojciec i syn, mieszkający 

w innych częściach Europy, spoty-

kają się po latach, by odnaleźć za-

ginioną babcię. Zadanie będzie 

okazją do pokoleniowego pojedna-

nia. 

Miejsce: Kino Niwa 

Data: 2 – 5 maja 2013 r. godz. 17:00 

Cena: ulgowy – 15 zł; normalny – 

18 zł 

Dino Mama 3D 

Troje ciekawskich dzieciaków 

przez przypadek cofa się w 

czasie o 65 milionów lat, w 

efekcie trafiają w sam śro-

dek gniazda dinozaura. 

Miejsce: Kino Niwa 

Data: 2 – 5 maja 2013 r. godz. 

15:00 

Cena: ulgowy – 15 zł; normal-

ny – 18 zł; okulary 3D – 4 zł 

Karolina Werczyńska 1 Loa 
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Aktywna wiosna, czyli idealne przygotowanie do 

lata 
Po około sześciu miesiącach wegetacji, kiedy wszystko było zmarznięte i niejednokrot-

nie zasypane, w końcu doczekaliśmy się wiosny! Ale jak to już jest z naszym gatunkiem- ciągle 

nam mało. Dlatego wszyscy z niecierpliwością wyczekują słonecznego i upalnego lata. Jednak 

czekając na to ‘więcej’, warto wykorzystać to, co oferują nam wiosenne miesiące. 

 Wykorzystać.. Ale jak? Usiąść wygodnie, porozkoszować się słońcem? Nie, aktywnie! 

Nasiedzieliśmy się już przez całą zimę. A właśnie teraz przyszedł idealny czas, aby zadbać o 

siebie. 

Nie chcesz wydawać pieniędzy, by poprawić swoją kondycję? Nic straconego. Bieganie, 

chodzenie, joga, stretching, spacery z psem, a nawet chodzenie po schodach- tak niewiele 

sprawi, że poprawisz kondycję, polepszysz samopoczucie rozładowując stres, a nawet zyskasz 

do 10 lat życia. 

Jeśli jednak postanowisz zainwestować w swoje zdrowie i dobre samopoczucie trochę 

więcej, otworzą się nowe i ciekawsze możliwości. Kupując zwykły rower niemal kupujesz sobie 

wolność. To samo dotyczy też deski. Swój renesans przeżywają także rolki. Możesz zaopa-

trzyć się też w dwa kijki.. Trekking i nordic walking stanowią teraz najchętniej uprawiane 

sporty na świecie, ze względu na swoją pożyteczność- wykonując skoordynowane ruch angażu-

jesz do pracy niemal wszystkie mięśnie rąk, nóg oraz kręgosłup. Podobne efekty zyskasz gra-

jąc w tenis bądź squash. Nie wspominając już o -zdawać by się mogło pozornie banalnym-   

ping-pongu. 

 Na nadchodzące ciepłe dni poleca się także wszelkie sporty wodne, zaczynając od pły-

wania, nurkowania, freedivingu, kajakarstwa i innych. Mają one wiele zalet, poza tym, w sło-

neczne dni, można się cudownie opalić. 

 Jeśli nie lubisz przebywać sam lub nudzisz się wraz ze znajomymi warto zaangażować 

ich w sporty drużynowe. Jest ich mnóstwo do wyboru: piłka nożna, ręczna (dla odważnych, nie 

bojących się kontuzji i siniaków), siatkówka (nadzwyczajnie rozluźniająca mięśnie), koszyków-

ka. 

 Dla ambitnych i cierpliwych poleca się ćwiczenia takie jak callanetics, pilates czy fit-

ness, genialnie rozluźniające ciało.  

Świetną rozrywką stają się też gra w kręgle, jazda konna czy wszelkie rodzaje wspi-

naczki. 

 

Tak więc możliwości jest wiele, a energia i pogoda idą do nas ‘z góry’, dlatego dziś wy-

starczy tylko zaopatrzyć się w dobre chęci, a same superlatywy (pomijając zakwasy i inne) 

zaczniemy odczuwać już jutro.       

 

Karolina Witkowska, ILOA 

Aktualności 



Nr 8 kwiecień 2013 S.23 

Rozrywka 



Nr 8 kwiecień 2013 Gazeta Szkolna 


