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„Człowieka trzeba mierzyć miarą 

serca. Sercem!”. 
„Człowiek jest sobą poprzez 

dojrzałość swego ducha, sumienia, 
swego stosunku do Boga i bliźnich” 

 

„Bez wielkiej i prawdziwej miłości nie 
ma domu dla człowieka.  

Choćby osiągnął wielkie sukcesy  
w dziedzinie rozwoju materialnego, 
bez niej byłby skazany na życie 
pozbawione prawdziwego sensu”. 

 

„Jesteście przyszłością świata, 
narodu, Kościoła. Od was zależy 

jutrzejszy dzień. Wy macie przenieść 
ku przyszłości to całe olbrzymie 
doświadczenie, któremu na imię 

POLSKA”. 
 

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje w życiu jakieś swoje 

Westerplatte. Jakiś wymiar zadań,  
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 

słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić. Nie 

można zdezerterować”. 
 

 „Uznajcie, że nie jesteście panami 
własnego życia, i otwórzcie się na 

Tego, który was stworzył z miłości i 
który chce, abyście byli ludźmi 

wartościowymi, wolnymi i pięknymi”.  

„Połóżcie trwały i solidny fundament 
pod gmach waszego życia; nie bójcie 
się obowiązków i wyrzeczeń, które - 

choć dziś wymagają od was wiele 
wysiłku - są gwarancją przyszłych 

osiągnięć.” 
 

„ O wartości człowieka ostatecznie 
decyduje to, kim jest, a nie to, ile 

ma”. 
„Nie pozwólcie sprowadzić waszego 

ducha na poziom jakiegokolwiek 
materializmu”. 

 

 „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia 
kosztem drugiego człowieka, niszcząc 
jego wolność, depcząc jego godność, 

hołdując egoizmowi”.  
 

„Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali”. 

 

„Im żywsze będzie zaangażowanie,  
z jakim podejmiecie wasze obowiązki, 

tym lepiej i skuteczniej będziecie 
spełniać wasze posłannictwo w 

przyszłości. Uczcie się poznawać coraz 
to nowe przedmioty. Wiedza bowiem 

otwiera horyzonty i sprzyja 
duchowemu rozwojowi człowieka.  

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 
który chce się czegoś nauczyć”. 
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5. rocznica śmierci Papieża Polaka 
 

2 kwietnia minęła piąta rocznica 

śmierci Jana Pawła II - Papieża, 

który zmienił oblicze nie tylko tej, 

polskiej ziemi, ale i Kościoła na całym 

świecie. Wybrany 16 października 

1978 roku Jan Paweł II był 264. 

następcą św. Piotra. Stał się 

pierwszym od 455 lat papieżem nie-

Włochem oraz pierwszym Ojcem 

Świętym–Słowianinem.  

 

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 

w Watykanie zmarł wielki człowiek - 

Karol Wojtyła. niezwykle przyjazny, 

mądry, uśmiechnięty i otwarty. Nikt jak 

On nie darzył tak wielką miłością 

bliźniego. Gdy świat dowiedział się o 

śmierci Papieża Polaka, nie było 

podziałów, każdy myślał o tym, jakim Jan 

Paweł II był wspaniałym człowiekiem i 

każdy starał się Go naśladować. Za życia 

uczył nas, jak właściwie kochać i być 

kochanym, również uczył nas 

człowieczeństwa. Nawet w ostatnich 

chwilach życia dał wspaniałą lekcję, jak 

pięknie żegnać się ze światem, jak 

godnie umierać. A gdy już nie mógł 

mówić, „powiedział” więcej niż niejeden 

mówca.  

Od dawna Papież przygotowywał nas 

na swoją śmierć. Na Placu Świętego 

Piotra w Watykanie gromadziły się 

miliony ludzi, każdy chciał być w tak 

ważnym momencie blisko Niego, każdy 

chciał, by Jan Paweł II odczuł, jak wiele 

dla nas znaczy. Ludzie przychodzili na 

plac, modląc się o to, by Papież 

wyzdrowiał. Jednocześnie zadawali sobie 

pytania: Jak to będzie, gdy odejdzie tak 

bliska nam osoba? Kto nami pokieruje, 

gdy zbłądzimy? Miliony pytań, lecz nie 

było odpowiedzi. Gdy nadeszła ta chwila, 

że Ojciec Święty odszedł, życie straciło 

dla nas sens. Jednoczyliśmy się w 

modlitwie i smutku. Na pogrzeb Papieża 

do Watykanu przybyło wiele osobistości,  

wielu przedstawicieli różnych narodów i 

religii.  

Jeśli chodzi o naród polski, to 

mogliśmy zauważyć jak wielkim 

przeżyciem była dla nas śmierć 

Wielkiego Rodaka, jaką bolesną Jego 

strata. Przykładem pojednania może być 

odwieczna walka kibiców Wisły Kraków 

oraz Cracovii (ukochany klub Jana Pawła 

II). W dniu śmierci Papieża kluby te 

pojednały się. Ten przykład jest jednym 

z wielu, można byłoby wymieniać bez 

końca przykłady, w których śmierć 

Papieża jednoczyła ludzi. 

.Szkoda, że ludzie muszą coś lub 

kogoś stracić, by się zjednoczyć… Czyż 

nie lepiej żyłoby się w świecie, w którym 

człowiek człowiekowi nie byłby obcy? 

Konrad Borzym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska  
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia  

i posługi;  
Tobie zawierzam losy Kościoła;  

Tobie polecam mój naród;  
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:  

Totus Tuus Maryja! 
Totus Tuus. Amen”. 
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KATYN 
Zbrodnia Katyńska – wymordowanie 

na mocy decyzji Biura Politycznego KC 

WKP przez NKWD na wiosnę 1940 r. 

przetrzymywanych w obozach na 

terytorium ZSRR ponad 21000 

polskich jeńców wojennych. Zbrodni 

dokonano w Katyniu, w pobliżu 

Charkowa i w Miednoje.  

Tegoroczne obchody rocznicy 

Zbrodni Katyńskiej miały szczególny 

przebieg – dotyczyły tragedii sprzed 

70 lat i tej z 10 kwietnia 2010 roku. 

Odbywały się w cieniu żałoby, 

nostalgii i zadumy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment przemówienia, 

którego Prezydent Lech 

Kaczyński nie zdążył wygłosić 

w 70. rocznicę Zbrodni 

Katyńskiej 

„Szanowni Przedstawiciele Rodzin 

Katyńskich! Szanowni Państwo! W 

kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy 

polskich jeńców z obozów i więzień 

NKWD zostało zamordowanych. Tej 

zbrodni ludobójstwa dokonano z woli 

Stalina, na rozkaz najwyższych władz 

Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy 

i ZSRR, pakt Ribbentrop - Mołotow i 

agresja na Polskę 17 września 1939 roku 

znalazły swoją wstrząsającą kulminację 

w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach 

Katynia, także w Twerze, Charkowie i w 

innych, znanych i jeszcze nieznanych 

miejscach straceń wymordowano 

obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi 

tworzących podstawę naszej 

państwowości, nieugiętych w służbie 

ojczyzny. 

W tym samym czasie tysiące Polaków 

były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, 

gdzie ich niewypowiedziane cierpienia 

znaczyły drogę polskiej Golgoty 

Wschodu. Najbardziej tragiczną stacją 

tej drogi był Katyń. Polskich obywateli 

zgładzono bez procesów i wyroków. Byli 

ofiarami niewypowiedzianej wojny. 

Zdeptano ich godność jako żołnierzy, 

Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze 

miały ukryć ciała pomordowanych i 

prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy 

nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano 

prawo do publicznej żałoby, do opłakania 

i godnego upamiętnienia najbliższych. 

Ziemia przykryła ślady zbrodni, a 

kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej 

pamięci.(…) 

Wszystkie okoliczności zbrodni 

katyńskiej muszą zostać do końca 

zbadane i wyjaśnione. Oddajmy wspólnie 

hołd pomordowanym i pomódlmy się nad 

ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć 

Ich pamięci!". 
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KAZIMIERZ WIERZYŃSKI 

„NEKROLOG”  
 
Dla tych, którzy musieli kopać własny grób, 
Którym ręce wiązano z tyłu i kazano klękać 
przed jamą, (…) 
Po których nic nie zostało, 
Nawet nazwisko 
Żadna wieść – 
Dla nich nie pisze się nekrologów, 
Dla nich jest tylko pamięć wdów 
Albo żebracze modlitwy matek 
Albo zdziwione spojrzenia dzieci 
I z dnia na dzień  
rosnąca powoli błona 
Nie dość śmiertelnej rany (…) 
Zbrodnio niezmierna. 
Ziemio wierna; 
Wieczne odpoczywania, 
Reguiem aeterna. 
 

Zbigniew Herbert „Guziki” 

 [ Pamięci kapitana  Edwarda Herberta ]  

 

Tylko guziki nieugięte  

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni  

z głębin wychodzą na powierzchnię  

jedyny pomnik na ich grobie  

 

są aby świadczyć Bóg policzy  

i ulituje się nad nimi  

lecz jak zmartwychstać mają ciałem  

kiedy są lepką cząstką ziemi  

 

przeleciał ptak przepływa obłok  

upada liść kiełkuje ślaz  

i cisza jest na wysokościach  

i dymi mgłą katyński las  

 

tylko guziki nieugięte  

potężny głos zamilkłych chórów  

tylko guziki nieugięte  

guziki z płaszczy i mundurów 

 
 
 
 

Jan Twardowski „BEZ KAPLICY” 

 

jest taka Matka Boska 
co nie ma kaplicy 
na jednym miejscu  
pozostać nie umie 
 
przeszła przez Katyń 
chodzi po rozpaczy 
spotyka niewierzących 
nie płacze 
rozumie 
 

 
 
Marian Jonkajtys  

„Modlitwa do Matki Boskiej Katyńskiej”  
 
Zbawienie Wieczne – racz wyjednać Pani  
Tym, którym śmierć ponieść przyszło 
 W Katyńskim Lesie strzałem w tył głowy 
W odwecie za „Cud nad Wisłą”!  
(…) 
Weź w dłonie nasze serca...  
Oducz nienawiści...  
Oducz chęci odwetu,  
Zemsty zajadłości...  
Daj dłońmi znak na zgodę,  
Na triumf miłości!...  
 
 Daj nam moc  
Matczynego Twych Dłoni oręża  
I daj nadzieję światu:  
Zło – Dobrem zwyciężaj!  
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10 kwietnia 2010 
Są takie chwile i takie tragedie, w których żadne słowa, gesty nie oddadzą 
tego, co czujemy. Prezydent Rzeczypospolitej oraz dziesiątki wybitnych 
przedstawicieli polskiej elity politycznej zginęli w niewyobrażalnej katastrofie 
lotniczej w Smoleńsku. Zginęli w drodze na uroczystości upamiętniające 70. 
rocznicę zbrodni katyńskiej. W takich chwilach jakiekolwiek podziały tracą sens… 

 

 

„Jedyny sposób, żeby ludzie byli razem, 

to zesłać im dżumę” 
 

 

Słowa Cottarda – jednego z 

bohaterów powieści „Dżuma” Alberta 

Camusa - są gorzką prawdą, aktualną 

także dzisiaj. Może nie grozi nam 

dżuma, ale ludzie zmagają się z innymi 

chorobami, powodzią czy suszą. Dżuma 

w sensie metaforycznym oznacza 

każde zło, cierpienie, wojnę, 

kataklizm. Kiedy wydarzy się coś 

złego, ludzie odrywają się od swoich 

codziennych spraw, jakby podnosili 

głowy znad książki. Uzmysławiają 

sobie, jak kruche jest życie i 

niewielkie ma znaczenie to, co mamy w 

obliczu katastrofy czy epidemii. 

Wtedy wszyscy ludzie są równi… 

10 kwietnia doszło do straszliwej 

tragedii w Smoleńsku, która wywołała ból 

nie tylko u rodzin ofiar, ale całego 

społeczeństwa polskiego. W ciągu jednej 

sekundy straciliśmy Prezydenta oraz 

najważniejsze osoby w państwie. W 

obliczu tej tragedii wszyscy Polacy się 

zjednoczyli, ucichły spory polityczne 

między parlamentarzystami. Cały świat 

zaczął interesować się zbrodnią 

katyńską i jednoczył się z nami w 

cierpieniu. Na szczęście ludzie potrafią 

„być razem”. Szkoda tylko, że 

potrzebują do tego „dżumy”…  

Jolanta Pichalska  

 

Wiele było „dżum” w dziejach 

ludzkości. Tą, która zebrała 

najstraszniejsze żniwo, była II wojna 

światowa. Dość dawne dzieje…  

Ostatnia  - ta z 10 kwietnia – 

pochłonęła 96 ofiar na czele z polską 

parą prezydencką. Takie zdarzenia 

przychodzą nagle i w najmniej 

oczekiwanym momencie. W obliczu 

zagrożenia ludzie instynktownie się 

jednoczą.  

Przed katastrofą prezydenckiego 

samolotu w Smoleńsku niewielu ceniło 

Prezydenta jako męża stanu, raz po raz 

krytykowano parlamentarzystów, którzy 

znaleźli się na pokładzie samolotu 

lecącego do Katynia.  

Teraz, kiedy ich zabrakło, wszyscy 

solidaryzujemy się z Ich rodzinami, 

łączymy się w bólu, mamy poczucie 

niepowetowanej straty. Dni żałoby 

przeżywamy bardzo głęboko. Dlaczego 

jednak nie było zjednoczenia przed 

katastrofą? Obserwując rzeczywistość, 

dochodzę do wniosku, że Cottard miał 

rację. Aby ludzie byli razem, trzeba 

zesłać im „dżumę”… 

Mateusz Rutkowski 
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„Jedyny sposób, żeby ludzie byli razem, 

to zesłać im dżumę” 
  

Na życie ludzkie składają się chwile 

radości, jak i również smutku, są one 

nieodłącznym elementem naszej 

egzystencji. Nie da się przejść przez 

życie, nie doświadczając smutku, 

nieszczęścia, czy śmierci. To właśnie ona 

dotyka każdego człowieka bez względu 

na pochodzenie, status materialny, 

poglądy czy wiek. Zdarza się, że los 

bardziej doświadcza jednych, a innych 

mniej… Czym zatem jest dżuma? „To 

życie, ot i wszystko” – odpowiada Grand. 

10 kwietnia blisko 100 osób zginęło w 

katastrofie lotniczej. Na pokładzie 

samolotu znajdowała się elita kraju. 

Najważniejsze osoby w państwie leciały, 

aby złożyć hołd jeńcom wojennym, 

którzy zginęli w 1940 roku w Katyniu. 

Było to dramatyczne przeżycie dla 

wszystkich. I mimo że przed owym 

nieszczęściem Polska była krajem bardzo 

podzielonym, byliśmy świadkami ciągłych 

kłótni, sporów, a niekiedy nawet agresji, 

to w chwili, kiedy ta przerażająca 

informacja dotarła do narodu, to 

wszyscy stali się jednością. W obliczu 

tak strasznej tragedii spory, żale i 

pretensje stały się niczym, bo przecież 

nawet największemu wrogowi nie 

życzymy takiego nieszczęścia. Cały 

naród solidaryzował się z bólem rodzin, 

które utraciły swoich bliskich. 

Tylko czy naprawdę potrzeba było tak 

ogromniej tragedii, aby naród się 

opamiętał, aby zrozumiał, że Polska to 

jedność? Dlaczego to cierpienie scala 

ludzi, a nie dobre i radosne chwile? 

Może dlatego, że ból łatwiej znieść 

razem, gdyż w samotności niekiedy jest 

to niemożliwe. Mam nadzieję, że to 

będzie lekcja dla wszystkich i każdy 

wyniesie z tej tragedii wnioski. Mimo że 

nie zawsze zgadzamy się ze zdaniem 

innych, to jednak zawsze przed 

zachodem słońca warto uścisnąć sobie 

dłonie…  

Sylwia Rutkowska 
 

Sytuacja polityczna w 

Rzeczypospolitej Polskiej odkąd 

pamiętamy, zawsze była napięta. Polacy 

podzielili się na przeciwników i 

zwolenników obecnych rządów. W 

ostatnich czasach na arenie politycznej 

głośno było o sporach dwóch partii 

politycznych, mianowicie Platformy 

Obywatelskiej oraz Prawa i 

Sprawiedliwości. Istnieje między nimi 

wyraźny podział. Nie raz byliśmy 

świadkami obrzucania się błotem przez 

przedstawicieli obydwu partii. 

Dopiero dzień 10 kwietnia 2010 roku 

wpłynął na zmianę postawy i zachowania 

polityków. To straszne wydarzenie 

połączyło wielu z nas. Jesteśmy 

świadkami jedności, braterstwa oraz 

łączenia się w bólu i cierpieniu rodaków. 

Ministrowie stają się solidarni, widzimy 

współpracę między nimi. Jest to bardzo 

piękne, lecz czy musiało dojść do tak 

strasznej tragedii, byśmy mogli tego 

doświadczyć? Każdy z nas, obywateli ma 

nadzieję na poprawę stosunków  

politycznych w kraju. Jednakże nikt nie 

potrafi tego przewidzieć, czy zgoda  

zagości w naszych sercach na długo. Czas 

pokaże...  

Katarzyna Różańska 
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Św. Wojciech Patronem Nasielska 
 

 

 

Dnia 23 kwietnia 2010 roku odbyły się 

uroczystości w związku z ustanowieniem 

św. Wojciecha patronem Nasielska. Po 

rozpoczęciu uroczystości w kinie ,,Niwa” 

wszyscy zebrani wraz z obrazem św. 

Wojciecha ruszyli w procesji do kościoła. 

Na czele szli harcerze, którzy nieśli 

obraz patrona Nasielska. O godzinie 

11.30 w kościele św. Wojciecha 

uczniowie z naszej szkoły pod 

przewodnictwem Pani Danuty 

Białoruckiej oraz przy wsparciu członków 

Chóru Parafialnego „Lira” zaprezentowali 

montaż słowno-muzyczny. 

Przedstawienie to przybliżyło życie św. 

Wojciecha i jego naśladowanie w 

dzisiejszym świecie. Montaż słowno-

muzyczny stał się pięknym 

wprowadzeniem do Mszy świętej, która 

rozpoczęła się  o godzinie 12.00 i była 

sprawowana przez Jego Ekscelencję 

Księdza Biskupa Piotra Liberę w intencji 

Miasta Nasielska. 

Czytania mszalne podczas liturgii słowa 

czytali radni Rady Miejskiej w 

Nasielsku: Pani Anna Łapińska i Pan 

Stanisław Sotowicz. Na koniec Mszy św. 

Burmistrz Nasielska oraz Proboszcz 

Parafii św. Wojciecha w Nasielsku 

serdecznie podziękowali Księdzu 

Biskupowi za udział w uroczystościach i 

sprawowanie uroczystej Eucharystii. 

 
Marcin Rutkowski 
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VI Gala Oskarowa 

W dniu 30 kwietnia w naszej szkole 

odbyła się po raz szósty uroczystość 

wręczenia Oskarów, podobnie jak w 

ubiegłych latach przygotowana przez 

SU. Statuetkami nagradzani są 

najbardziej zdolni, kreatywni i 

wyróżniający się w różnych dziedzinach 

maturzyści, nominowani i wybierani 

przez uczniów klas II i III. Wyniki 

głosowania do ostatniej chwili były 

najbardziej strzeżoną tajemnicą. 

Nominowanych i zwycięzców przedstawili 

nam na Gali: Marcin Adamus i Sandra 

Skurczyńska. 

Niezastąpiona okazała się para 

prowadzących: Ola Popowska i Dominika 

Kordulska. Część oficjalna wręczania 

Oskarów była przeplatana występami 

artystycznymi. Nie sposób wymienić 

wszystkich, którzy wzięli udział w Gali. 

Jako jedna z pierwszych gwiazd 

swoje umiejętności taneczne 

zaprezentowała uczennica klasy I LO 

Magda Ślepowrońska, po czym nastąpiły 

nominacje do kategorii pierwszej : 

Najtęższy Umysł. Nagrodę w tej 

kategorii wręczała uczennica klasy II LO 

Iza Chojnacka. Zwyciężczynią okazała 

się Jola Pichalska – laureatka 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W 

części artystycznej po raz kolejny 

popisała się klasa I LO, wystawiając 

drugą edycję programu "Ju Hef 

Moszlifości", w której to swoje 

umiejętności pokazały siostry 

Lewandowskie. Największe oklaski dostał 

Patryk Grymaszewski po swoim występie 

"Disco Travolta". Jedną z kolejnych 

kategorii był : Gwiazda Szkolnej 

Estrady. Nagrodę w tej kategorii 

wręczał Karol Grubecki, uczeń klasy I LO 

oraz jeden z najlepiej zapowiadających 

się aktorów w naszej szkole. Statuetkę 

odebrał Mateusz Rutkowski - 

wielokrotny zwycięzca konkursów 

recytatorskich, członek „Teatru bez 

Nazwy”.  Kolejną kategorią był : Mistrz 

Pióra. Nagrodę zdobył Paweł Kozłowski 

uczeń klasy III LO – redaktor naczelny 

„Gazety Szkolnej”. Przed kolejną 

nominacją swoje umiejętności 

recytatorskie zaprezentował Karol 

Grubecki, recytując fragment książki 

"Mały książę" Antoine'a de Saint-

Exupéry'ego. W kategorii: Najlepszy 

Sportowiec nagrodę wręczała Agnieszka 

Bącik, a zwycięzcą okazał się uczeń klasy 

IV TH Bartek Moczydłowski. Jako 

największego Luzaka Szkoły wybrano 

Grzegorza Malinowskiego – ucznia klasy 

IV TE. Po raz ostatni w murach naszej 

szkoły swoje umiejętności wokalne 

zaprezentował duet Agnieszka 

Lewandowska i Hubert Kalinowski, 

śpiewając utwór „Dumka na dwa serca". 

Hubert Kalinowski został uznany za 

Nietuzinkową Osobowość. Ostatnią 

kategorią były: Miss i  Mister 

Maturzystów, nagrodę wręczały 

osobiście Ola Popowska i Dominika 

Kordulska, a zwycięzcami zostali Kinga 

Kołpaczyńska i Michał Borowski - 

uczniowie klasy III LO. 

Na zakończenie części artystycznej 

wystąpił zespół "Kopka i Kropka" z klasy 

I LO, a część oficjalną zakończył Pan 

Dyrektor - Grzegorz Duchnowski. Nasza 

Gala Oskarowa, niczym hollywoodzka, 

wywołuje ogromne emocje. Przepiękna 

scenografia (wykonana przez Martę 

Sitek i Martę Daniszewską), wieczorowe 

stroje, występy gwiazd, zdobywcy 

Oskarów witani gorącym aplauzem… Gala 

udała się znakomicie, atmosfera była 

fantastyczna. 

Adrian Filipowicz  



 10 

 
 

VI Gala Oskarowa 
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Zdobywcy Oskarów odbierają gratulacje od Dyrektora Szkoły – Pana Grzegorza Duchnowskiego.  

 Od lewej: Michał Borowski, Paweł Kozłowski, Hubert Kalinowski, Kinga Kołpaczyńska, Jola Pichalska,  

 Bartek Moczydłowski, Mateusz Rutkowski, Grzegorz Malinowski. 

NAJTĘŻSZY 

UMYSŁ – 

JOLANTA 

PICHALSKA 

MISTER 

MATURZYSTÓW 

- MICHAŁ 

BOROWSKI 

GWIAZDA 

SZKOLNEJ 

ESTRADY – 

MATEUSZ 

RUTKOWSKI 

MISS 

MATURZYSTEK 

- KINGA 

KOŁPACZYŃSKA 
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Krok  w  dorosłość 
 

Za nami uroczyste pożegnanie 

tegorocznych absolwentów naszej 

szkoły. Dnia 30 kwietnia 2010 roku 

nastąpiło oficjalne zakończenie nauki dla 

III i IV klas, podczas którego odbyła się 

Gala Oskarowa, o której  przeczytacie  

w tej gazecie.  

Dla naszych koleżanek i kolegów w 

obecnej chwili najważniejsze jest 

oczekiwanie na wyniki matur. Powinni 

wierzyć, że kilkuletnia nauka przyniesie 

owoce. Matura zamyka pewien etap ich 

życia i daje przepustkę do dalszej, 

niekoniecznie prostszej edukacji - jaką 

są studia. 

W imieniu redakcji życzę wszystkim 

tegorocznym Maturzystom jak 

najlepszych wyników z poszczególnych 

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 przypominam, że już 

za chwil parę wymarzone wakacje!!!!!!!! 

Jeszcze tylko trochę wytężmy nasze 

umysły, popracujmy nad niektórymi 

przedmiotami, żeby nie było problemów i 

łez na koniec roku. A potem już tylko 

„luzik”. Pozdrawiam wszystkich 

„zakuwających”, niech „moc kucia” 

będzie z Wami.  

Klaudyna Strzelecka 
 

 

 

 

 

 

 

 
Od 4 maja br. rozpoczął działanie 

projekt „Radiowa Kuźnia Talentów” 

realizowany w Gminie Nasielsk w 

ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet – IX. Projekt 

zakłada wyłonienie 15 talentów 

dziennikarskich poprzez 

przeprowadzenie rekrutacji we 

wszystkich gimnazjach i szkołach 

średnich z terenu Gminy Nasielsk. 

Wyjątkowa 15 odbędzie wstępne 

szkolenie na koniec czerwca br. w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Nasielsku. Tuż po niej w lipcu czeka na 

nich wyjazd szkoleniowy do 

Zakopanego, gdzie będą zgłębiać tajniki 

dziennikarstwa. Nasi młodzi 

dziennikarze nauczą się m.in.: zasad 

realizacji projektu radiowego, montażu, 

przeprowadzania wywiadów, prawa 

mediów i innych. W ramach szkoleń 

młodzież będzie wyposażona w materiały 

szkoleniowe, jak również będzie miała 

zapewniony transport, ubezpieczenie, 

noclegi i wyżywienie oraz opiekunów do 

dyspozycji. Już we wrześniu młodzi 

dziennikarze udadzą się do siedziby 

profesjonalnego radia FM, gdzie zwiedzą 

studio i spotkają się z zawodowym i 

znanym dziennikarzem.  

Wartością dodaną projektu jest fakt, iż 

młodzież po jego zakończeniu będzie 

mogła współtworzyć Internetowe Radio 

Nasielsk. Osoby chcące poznać więcej 

szczegółów na temat projektu 

zapraszamy do kontaktu – 23 69 33 

051. Rekrutacja 8.06.2010r. – Zespół 

Szkół Zawodowych w Nasielsku – godz. 

9.00 
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Matura – i co dalej? 
Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego (w skrócie SGGW) to 

warszawska uczelnia rolnicza (obecnie na 

prawach uniwersytetu), uważana za 

najstarszą i największą tego typu w 

Polsce. Jej początki sięgają 23 września 

1816, kiedy utworzono Instytut 

Agronomiczny w miejscowości Marymont  

(obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy). 

Nam, czyli uczniom klasy II LO i III TE, 

dane było ją lepiej poznać 14 maja 

podczas dni otwartych. Mimo 

niesprzyjającej pogody obejrzeliśmy 

główny budynek uczelni od zewnątrz, 

przespacerowaliśmy się alejkami wzdłuż 

stoisk, gdzie można było znaleźć 

naprawdę przeróżne rzeczy-od jedzenia, 

przez lekarstwa aż po chomiki, króliki i 

szczury. Po pamiątkowym zdjęciu 

przeszliśmy do auli, gdzie wysłuchaliśmy 

wykładu na temat efektywnego uczenia 

się. Zostaliśmy też zapoznani z ogólnymi 

zasadami panującymi na SGGW oraz 

dowiedzieliśmy się co, dlaczego i jak 

studiować, by włożony trud w przyszłości 

zaowocował i okazał się dobrą 

inwestycją. Następnie zaproponowano 

nam bliższe poznanie poszczególnych 

wydziałów. Większość osób wyraziło 

chęć zwiedzenia w. Nauk o Żywności, zaś 

grupa ze słabszym refleksem musiała 

zadowolić się w. Technologii Drewna, 

gdyż ilość miejsc była ograniczona. Jak 

się później okazało Nauka o Żywności nie 

była tak ciekawa, jak ją sobie 

wyobrażaliśmy, ponieważ nie rozdawano 

darmowego jedzenia, za to Technologia 

Drewna pozytywnie nas zaskoczyła. Choć 

tam również nic nie dostaliśmy, 

poznaliśmy metody konserwacji antyków, 

obejrzeliśmy wystawę prac studentów i 

dowiedzieliśmy się jaki zawód może 

wykonywać absolwent oraz czy będzie on 

dobrze opłacany (jeżeli wierzyć na słowo 

naszej przewodniczce - będzie). Na 

koniec dostaliśmy koszulki z logo SGGW 

i pojechaliśmy do głównego celu naszej 

wycieczki, czyli McDonald's :-) 
Kilka informacji o uczelni: 

SGGW to nowoczesny uniwersytet 

przyrodniczy, zajmuje pierwsze miejsce w 

rankingach uczelni rolniczych i mieści się w 

pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych 

Nr 1 w rankingach 

(rankingi według Rzeczpospolitej, 
Perspektyw, Przekroju i Magazynu 
Studenckiego SEMESTR) 

Uczelnia Przyjazna Studentom 

(konkurs „PROstudent 2004”) 

Najczęściej wybierana uczelnia przez 

maturzystów 

25 000 studentów; 1 200 wykładowców; 28 

kierunków studiów; 60 specjalności; 13 

wydziałów 

Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 

250 zagranicznymi uczelniami i 

instytucjami z 50 państw świata 

Nowoczesny Kampus (ponad 70 ha 

powierzchni, podziemny parking) 

Doskonałe warunki dydaktyczne 

(możliwość jednoczesnego studiowania na 

innych uczelniach rolniczych – Program 

MOSTAR) 

1500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 

pracowni komputerowych, 300 sal 

wykładowych, 24 aule, nowoczesna 

biblioteka, 

Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, 

Zwierzętarnia, 

kilka zakładów doświadczalnych i 

gospodarstw rolnych w całym kraju) 

4000 miejsc w 12-tu doskonale 

wyposażonych Domach Studenckich 

(Internet przy każdym łóżku, kilkanaście 

stołówek studenckich) 

Nowoczesne obiekty sportowe 

(kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty 

tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek 

hipoterapii) 

Olga Zakrzewska II LO 
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3 Maja Święto 
Konstytucji 

 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 

przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i 

była to pierwsza w Europie a druga na 

świecie (po amerykańskiej) uchwalona 

konstytucja. Dzień ten został uznany 

świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, 

po odzyskaniu niepodległości w 1918 

roku, 3 maja został uznany za święto 

państwowe na mocy uchwały Sejmu z 

dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 

roku świętowanie tego dnia było 

zakazane przez władze aż do roku 1990, 

kiedy to 6 kwietnia Sejm ponownie 

przywrócił to święto. 

Historia 

W XVII w., po latach świetności 

Państwa Polskiego, Rzeczpospolita chyli 

się ku upadkowi. W 1767 roku tzw. Sejm 

Repniowski podejmuje uchwały, których 

gwarantem staje się caryca Rosji 

Katarzyna II. Od tego czasu Polska 

staje się silnie zależna od sąsiada. 

Doprowadza to do kryzysu państwowości 

m.in. wojny domowej wywołanej przez 

konfederatów barskich niegodzących się 

na protektorat Rosji, porwania króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w 

końcu, w 1772 roku, do I rozbioru Polski. 

Konieczność ratowania świetności 

Rzeczypospolitej była nieunikniona. 

Przeprowadzono reformy gospodarcze, 

monetarne, kulturalne, częściowo 

zniesiono pańszczyznę, wprowadzono cło 

generalne, zakładano wiele fabryk, 

manufaktur i kompanii handlowych. W 

1788 roku, za zgodą Rosji, powołany 

został tzw. Sejm Wielki. Był to początek 

reformy ustrojowej, której 

ukoronowaniem miała być Konstytucja 3 

Maja. 

3 Maja 1791 roku ok. godziny 11 Sejm 

Wielki rozpoczął obrady, aby po siedmiu 

godzinach ogłosić drugą na świecie 

konstytucję. Termin obrad był o tyle 

korzystny, że część posłów opozycji 

wypoczywała jeszcze po świętach. 

Zdecydowano się, mimo protestów, 

zignorować konieczność głosowania przez 

ponad połowę posłów oraz konieczność 

wcześniejszego ogłoszenia projektu 

ustawy. Dzięki tym, niewątpliwie nie do 

końca zgodnym z prawem, zabiegom o 

godzinie 18 udało się uchwalić i podpisać 

3 majową Ustawę Rządową. 

 Do tradycji trzeciomajowych 

nawiązywała również uroczystość, 

która odbyła  się 11 maja 2010 roku. 

Udział w nim wzięła klasa 2TE i 2 TH. 

Inicjatorem  apelu była pani Monika  

Duchnowska. Uczniowie zatańczyli 

poloneza, pod kierownictwem pani Anny 

Skrzyneckiej .Była to bardzo 

pożyteczna lekcja historii. Oby więcej 

takich uroczystości w naszej szkole. 

 

Ciekawostki 

Dzięki dwóm dniom świątecznym 

wolnym od pracy (3 Maja i 

poprzedzającym go 1 Maja) biorąc, 

zależnie od tego na jaki dzień tygodnia 

przypadają w/w święta, jeden, dwa lub 

trzy dni wolnego otrzymujemy wolny od 

pracy najdłuższy 'weekend' w roku. Długi 

Majowy Weekend to czas popularnych 

Majówek, w czasie których Polacy 

chętnie wyjeżdżają z miast. Dłuższy 

okres przerwy w pracy sprzyja także 

wyjazdom zagranicznym. 

 
Wioletta Ostrzeniewska i Paulina Świtalska  
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Nasze sukcesy w 
Konkursach Recytatorskich 

 

Czym jest recytacja? Czy to po prostu 

zwyczajne mówienie z pamięci? Czy 

wystarczy „wykuć się” jakiegoś utworu na 

pamięć i wydukać go jak najszybciej, żeby 

mieć to już z głowy? Otóż, nie! Ponieważ 

recytacja, to przede wszystkim 

zrozumienie tego, co właśnie mówimy. 

Tylko wtedy gdy rozumiemy, co chciał 

nam przekazać autor i co kryje się pod z 

pozoru prostym zdaniem, możemy 

prawidłowo powiedzieć dany wiersz, bądź 

kawałek prozy. Tylko wtedy, gdy wiemy, 

kiedy trzeba odpowiednio zaintonować 

głos, kiedy zapytać się słuchacza, kiedy go 

przerazić, kiedy zganić, a kiedy zmusić do 

zadumy i refleksji... Tylko wtedy, gdy 

potrafimy wyrazić swoje emocje i gdy 

potrafimy wręcz „manipulować” stanem 

emocjonalnym słuchaczy, możemy 

powiedzieć: „To jest recytacja.”. Tak więc 

recytacja to bardzo trudna sztuka i 

potrzeba wiele, wiele ćwiczeń, aby nabrać 

wprawy i dobrze recytować np.; wiersze. 

Nie wolno również zapominać, że talent 

stanowi tylko 1% sukcesu, a cała reszta to 

ciężka praca. Dlatego każdy z was, drodzy 

czytelnicy, jeśli się naprawdę postara, 

może zostać wielkim mistrzem słowa, bo 

dla chcącego – nie ma nic trudnego ;). 

Pamiętajmy też, że aby stanąć na scenie 

przed wpatrzoną w ciebie publicznością 

potrzebna jest odwaga. Dlatego, przed 

swoim pierwszym wielkim debiutem na 

scenie, warto „popróbować się” przed 

mniejszą publiką. Dobrą ku temu okazją są 

przeróżne konkursy recytatorskie na 

poziomie, np.; szkolnym. Potem, gdy 

sprawdzimy się już jako recytatorzy, 

będziemy mogli wziąć udział w większych 

imprezach, jak np.; Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski, który odbywa się w tym roku 

już po raz 55. Tradycyjnie w imprezie 

wzięła też udział delegacja z naszej szkoły. 

Eliminacje rejonowe (organizowane przez 

Miejski Ośrodek Kultury) odbyły się 8 

kwietnia 2010 r. w Legionowie. Nasza 

delegacja w składzie: Barbary Kosewskiej 

i Karola Grubeckiego wyruszyła do 

Legionowa pod „przywództwem” pana 

Krzysztofa Turka. Poziom całego konkursu 

stał na bardzo wysokim poziomie, a 

wszyscy jego uczestnicy byli świetnie 

przygotowani - nie było mowy, by ktoś się 

przejęzyczył lub zapomniał swojego 

tekstu. Gdy wszyscy już zaprezentowali się 

na scenie, jury miało naprawdę ciężki 

orzech do zgryzienia, ponieważ do 

następnego etapu mogły przejść tylko dwie 

osoby, a po ogłoszeniu wyników okazało 

się, że dwójka szczęśliwców to: Monika 

Kmiołek z Liceum nr 2 w Legionowie i 

Barbara Kosewska z ZSZ w Nasielsku! 

Pragnąłbym w imieniu całej szkoły złożyć 

w tym miejscu gratulacje dla naszej 

mistrzyni - Basiu, jesteś najlepsza! 

Mam nadzieję, że ten artykuł zachęcił 

was - czytelnicy do popracowania nad 

swoją wymową i do doskonalenia swojej 

mowy. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale 

jeśli się postaracie, to na pewno 

osiągniecie sukces. Wierzę w was i liczę, 

że w następnym roku delegacja naszej 

szkoły będzie dużo, dużo większa. 

                              Karol Grubecki 

Przypomnijmy, że sukces Basi nie jest 

jedynym znaczącym osiągnięciem naszych 

uczniów. „W dniu 23 marca 2010 r. w Nowym 

Dworze Mazowieckim odbył się Powiatowy 

Konkurs Recytatorski zatytułowany Moralne 
niepokoje w literaturze. Organizatorem 

konkursu był Wydział Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

I miejsce jury przyznało Mateuszowi 

Rutkowskiemu z Zespołu Szkół Zawodowych 

w Nasielsku za piękną interpretację 

fragmentu utworu Zbigniewa Herberta 

Przesłanie Pana Cogito. II miejsce zdobyła 

Paulina Orłow z LO w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Zdobywcą III miejsca został 

Michał Borowski z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Nasielsku za dynamiczną 

interpretację fragmentu III części Dziadów 
Adama Mickiewicza. Specjalne 

podziękowania, za przygotowanie uczniów do 

konkursu, otrzymała Pani Agata Żbikowska.” 

www.nowodworski.pl/index13
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Ciekawostki 

ekologiczne 
 

Czy wiesz, że... 

 każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się 

w pełni do ponownego wykorzystania 

 produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu) 

 jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej 

Polsce trafi rocznie 10 tysięcy ton szkła 

 każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić 

energię potrzebną do świecenia 100-Watowej żarówki przez 4 godziny 

     w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można 

powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy; sześć 

puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa 

 każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w 

papierni oraz 2,5 m3 przestrzeni środowiska 

 około 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek 

połknięcia tworzywowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów 

 aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew 

 

 

Rebus ekologiczny 

 

 

 

 

 

Zabrały i przygotowały: 

Eliza Podgrudna 

Edyta Żbikowska 
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PAPIEROS - CICHY ZABÓJCA 
Palisz papierosy? Uważaj! 

Systematyczne zaciąganie się dymkiem 

powoduje powolne niszczenie organizmu. 

Postępująca degradacja może się cofnąć 

tylko wtedy, gdy definitywnie pożegnasz 

się z papierosem. 

Pierwsze objawy palacza, występujące 

w organizmie dotyczą urody. Skóra staje 

się ziemista, paznokcie żółkną, oddech 

jest nieświeży. Objawy te choć nie są 

groźne dla zdrowia, stanowią problem 

estetyczny – gorzej, gdy palenie zaczyna 

uszkadzać narządy wewnętrzne…. 

Dym tytoniowy zawiera w swoim 

układzie ponad 4000 różnych związków 

chemicznych, z których zdecydowana 

większość oddziałuje negatywnie na 

funkcjonowanie całego organizmu. 

Głównymi z nich jest nikotyn (silna 

substancja uzależniająca), cyjanowodór 

(stosowany w czasie II wojny światowej 

w komorach gazowych), tlenek węgla 

(składnik spalin) i właśnie jego 

postanowiłam opisać. 

TLENEK WĘGLA (CO, nazwa 

zwyczajowa, czad) – nieorganiczny 

związek chemiczny, tlenek węgla na II 

stopniu utlenienia. Ma silne właściwości 

toksyczne. Toksyczne działanie jego 

wynika z większego od tlenu (250-300 

razy) powinowactwa do hemoglobiny, 

zawartej w erytrocytach krwi. Tworzy 

on połączenie zwane 

karboksyhemoglobiną, które jest 

trwalsze niż służąca do transportu tlenu 

z płuc do tkanek desy hemoglobina. 

Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, 

co w wielu przypadkach prowadzi do 

śmierci. Już wdychanie powietrza ze 

stężeniem 0,16% objętościowego CO, 

powoduje po dwóch godzinach zgon. O ile  

przy większych stężeniach (pow. 0,32%) 

pierwszymi objawami zatrucia jest silny 

ból głowy i wymioty, to mniejsze 

stężenie powoduje przy względnie 

krótkim wdychaniu jedynie stały ból 

głowy i śpiączkę, jednak i te stężenia 

powodują po dłuższym kontakcie śmierć. 

Źródła naturalne to erupcje wulkanów, 

naturalne pożary roślinności, których 

temp. dochodzi do 1000°C. W 

niewielkich ilościach jest także 

produkowany w organizmach żywych – ma 

działanie przeciwzapalne, jest 

naturalnym antagonistą tlenku azotu. 

Źródłami na skutek działalności 

człowieka jest większość 

wysokotemperaturowych procesów 

technologicznych, w których paliwem 

jest przede wszystkim węgiel i ropa 

naftowa, spaliny samochodowe. 

Tlenek węgla zmniejsza zawartość 

tlenu we krwi, w znaczny sposób 

utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do 

różnych części i narządów organizmu 

człowieka. Jest to związek będący 

bezpośrednią przyczyną śmierci podczas 

pożarów. 

Innymi składnikami występującymi w 

dymie tytoniowym są np. aceton, 

amoniak, arsen, butan, chlorek winylu, 

ciała smołowate, DDT, Dibenzoakrydyna, 

fenole, kadm, metanol, piren, polon, 

toluidyna, uretan. 

Teraz może zastanowisz się najpierw 

czy sięgnąć po papierosa… 

Ewelina Wrzeszcz 2TE 
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ALKOHOLIZM  
Najczęstszą przyczyną sięgania po 

alkohol ludzi młodych była początkowo 

chęć dorównania dorosłym, bo ci nie 

stronią od niego, jeśli mają okazję do 

"wypicia". Tak więc dzieci wyciągając z 

tego wnioski, same chciały zobaczyć, jak 

to jest "upić się" nie mając pojęcia, jak 

destrukcyjny wpływ mają na ich 

rozwijający się organizm tego typu 

próby. Wynikiem szkodliwego działania 

etanolu jest np. obniżenie sprawności 

intelektualnej, zaburzenia koncentracji 

uwagi i zdolności zapamiętywania 

nabytych wiadomości, pogłębia się 

uczucie zmęczenia, następuje drażliwość 

i pobudliwość nerwowa.  

Impreza - papierosy - jakieś piwo od 

koleżanki. Dość niewinnie, ale po jakimś 

czasie obserwuje się powstawanie grup 

nastolatków, którzy prowadzą 

specyficzny tryb życia, a jego 

nieodłącznym elementem jest alkohol, 

który kojarzy się z rozrywką oraz miłym 

spędzaniem czasu. Dla tych nastolatków 

miarą wartości człowieka staje się ilość 

wypitej wódki. Najczęściej nie 

zauważają, że popadają w nałóg. Zwraca 

uwagę ich prymitywne i demonstracyjne 

zachowanie, egocentryzm, egoizm, stają 

się osobami skrajnie aspołecznymi. 

Alkohol niszczy życie psychiczne 

młodych ludzi, ich sprawność 

intelektualną, wypacza kierunek rozwoju 

ich osobowości, popycha do czynów 

antyspołecznych, często przestępczych. 

Abstynencja wśród młodzieży to w 

dzisiejszych czasach wyjątek. 

Większości zdarza się upijać do 

nieprzytomności, co jest niezwykle 

niebezpieczne.Jest to współczesny 

problem, z którym trudno sobie poradzić 

nie tylko przez nastawienie nastolatków, 

ale i niewiedzę ludzi dorosłych. 

Marta Natalia Daniszewska kl.II LO 

Bądź asertywny, powiedz 

N I E! 

-Nie piję! 

 

-Nie palę! 

- 

-Nie biorę ! 

 

Pamiętaj! 

Zawsze bądź sobą, 

nie daj się namówić. 
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O szkodliwości alkoholu 
 

Bycie nastolatkiem w dzisiejszych 

czasach nie jest łatwe (o ile 

kiedykolwiek takie było). Na młodzież 

czyha wiele zagrożeń, przez które 

mogą zejść na złą drogę. Moim 

zdaniem, jednym z najbardziej 

destrukcyjnych jest alkohol. 

Statystyki brutalnie pokazują, jak 

wielkie jest spożycie alkoholu wśród 

nastolatków. Tylko 3% z nich nie 

spożywało alkoholu przed osiemnastym 

rokiem życia. Według raportu 

technicznego z badań HSBC 2006, IMiD 

2007 pt. „Zdrowie subiektywne, style 

życia i środowisko psycho - społeczne 

młodzieży szkolnej w Polsce", dziewięciu 

na dziesięciu uczniów w wieku 15 - 16 lat 

ma już za sobą doświadczenia z piciem 

procentowych napojów, większość z nich 

nawet na długo przed piętnastymi 

urodzinami. Blisko 22% z nich pierwszy 

raz sięgnęło po alkohol w wieku 11 lat lub 

nawet mniej, natomiast 15% - mając lat 

12. Niepokojący wydaje się fakt, że 

często miejscem inicjacji alkoholowej 

młodego człowieka jest dom rodzinny, 

gdyż często same rodziny nie widzą nic 

złego w picu alkoholu przy specjalnych 

okazjach przez osoby niepełnoletnie. 

Dalsze statystyki przedstawiają miejsce 

picia alkoholu. A więc: ponad 50% -pije w 

domu u siebie, rodziny lub kogoś 

znajomego; 28% - na wolnym powietrzu, 

w miejscach publicznych takich jak 

parki, plaże, stadiony, ulice itd.; 20% - w 

barach, pubach lub na dyskotece. Co 

najbardziej lubią pić młodzi? 

Najbardziej popularnym wśród 

polskich nastolatków alkoholem jest 

piwo. Drugie miejsce pod względem 

częstości spożycia stanowi wódka, a na  

 

ostatnim znajduje się wino. Wbrew 

jednak opinii niektórych dorosłych, 

część nastolatków ma świadomość 

szkodliwości alkoholu. 21,8% jest 

świadoma problemów zdrowotnych jakie 

niesie jego spożywanie, 21,1% boi się 

późniejszego kaca a 13% boi się 

konsekwencji rzeczy, jakie mogą zrobić 

będąc pijanymi.  

Co do szkodliwości alkoholu, to 

właściwie czemu jest on taki zły? Przede 

wszystkim źle oddziałuje na narządy 

wewnętrzne. Każde upojenie alkoholem – 

niezależnie od stopnia nasilenia objawów, 

dawki czy czasu trwania – z punktu 

widzenia medycyny jest zatruciem. 

Działając na komórkę, alkohol powoduje 

stan czynnościowego wyłączenia lub 

osłabienia komórki. Po ustąpieniu 

zatrucia komórka odzyskuje swoją 

poprzednią sprawność, jeżeli jednak 

zatrucie zdarza się często, wówczas 

funkcja komórki ulega trwałemu 

osłabieniu lub też nieodwracalnie zanika. 

Jak we wszystkich zatruciach, 

obowiązuje niezmiennie zasada, że 

łatwiej zatruciom ulegają komórki, 

struktury i układy młodsze, niż starsze. 

Najwyraźniejsze zmiany powoduje 

alkohol w przewodzie pokarmowym, 

stykając się z błoną śluzową drażni ją i 

powoduje jej przekrwienie, co w 

konsekwencji utrudnia przenikanie 

składników pokarmowych do krwi. 

Mówimy wówczas o przewlekłym nieżycie 

żołądka (boleści żołądka). Ponadto 

nadmiar alkoholu utrudnia prawidłowe 

działania wątroby. Mówimy wówczas o 

upośledzeniu funkcji wątroby. W każdym 

przypadku alkoholizmu stwierdza się 

powiększenie i boleści wątroby, jako 

wynik jej uszkodzenia. Długotrwały 
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alkoholizm może doprowadzić do 

choroby zwanej marskością wątroby 

(częsta przyczyna śmierci). To nie 

wszystko. Jak każda substancja 

odurzająca, ma swój wpływ na układ 

nerwowy. 

 Alkohol hamuje w pierwszej 

kolejności najbardziej wrażliwe ośrodki 

układu nerwowego tzw. piętro najwyższe 

– podkorowe struktury mózgu – te, które 

umożliwiają precyzyjne myślenie, 

rozumowanie, sądzenie i te, które 

stanowią siedlisko tzw. wyższych uczuć 

(uczucia moralne, estetyczne, więzi 

rodzinnej, grupowej). W miarę 

hamowania wyższych uczuć wyzwalają 

się spod ich kontroli czynności niższe, 

dochodzą do głosu instynkty, popędy 

oraz prymitywne mechanizmy myślenia i 

zachowania. W miarę narastania alkoholu 

w organizmie hamowaniu ulegają także 

niższe ośrodki mózgowe (popędy i 

instynkty) i wówczas człowiek zaczyna 

zachowywać się jak zwierzę, a w 

końcowej fazie upojenia alkoholowego 

nie reaguje na bodźce, w końcu pada i 

zasypia.  

Przewlekły alkoholizm może 

doprowadzić do chorób neurologicznych 

tzw. chorób psychicznych. A oto 

niektóre z nich: 

1. Majaczenie alkoholowe – 

zaburzenie orientacji, iluzje, omamy 

wzrokowe (widzi poruszające się 

punkciki świetlne po ścianach), omamy 

czuciowe (czuje chodzące po ciele 

mrówki), urojenia prześladowcze (sądzi, 

że zaraz będzie bity, że zginie, że mu za 

chwilę wydłubią oczy), 

2. Halucynoza alkoholowa – urojenia, 

lęki, 

3. Alkoholowy obłęd zazdrości – 

podejrzliwość o zdradę, 

4. Padaczka alkoholowa – przebiega 

podobnie jak padaczka innego 

pochodzenia, jednak, gdy pacjent 

wstrzyma się od picia alkoholu, to 

choroba ustępuje, 

 

5. Depresja alkoholowa – 

występowanie lęków, myśli 

samobójczych, 

6. Opilstwo okresowe – nie pije jakiś 

czas, następnie pije bez przerw przez 

kilka dni, nawet sam, do utraty 

przytomności – czasem leżąc w łóżku, po 

tym okresie czuje wstręt do alkoholu i 

nie pije nawet kilka miesięcy. Potem 

następuje nawrót i tak całe życie. 

Często młodzi ludzie będący pod 

wpływem alkoholu siadają za kierownicą 

samochodu. Badania wykazały wyraźne 

różnice między drogą hamowania u 

kierowcy trzeźwego i nietrzeźwego:  

- 50 km/h – kierowca trzeźwy 30m 

– kierowca nietrzeźwy 31,5m 

- 70 km/h – kierowca trzeźwy 50m 

– kierowca nietrzeźwy 52m 

- 100 km/h – kierowca trzeźwy 

85m – kierowca nietrzeźwy 88m. 

Różnice wynoszą kilka od 1,5 metra do 

3 metrów. A powinniśmy wiedzieć, że w 

niektórych przypadkach to centymetry 

mogą decydować o życiu człowieka.  

Ale co skłania młodzież do sięgania po 

alkohol? Znów odwołajmy się do 

statystyk. 25% pije go, by się dobrze 

bawić, dalsze 20% spożywa, by się 

odprężyć, 19,1% chce być przez to 

bardziej towarzyskie, 17,8% zapomina 

dzięki temu o swoich problemach, a 13,5 

% oczekuje od alkoholu, że da im 

szczęście.  
 

Agata Kosewska 
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Infoholizm 
 

W sieci można znaleźć wiele 

potrzebnych informacji, porozmawiać ze 

znajomymi za pomocą komunikatorów, a 

nawet... spotkać miłość. Jest to też 

jednak bardzo niebezpieczny pożeracz 

czasu. Często bowiem włączamy 

komputer nie dlatego, że mamy jakiś 

konkretny cel. Raczej zabijamy w ten 

sposób nudę. A wtedy bardzo łatwo 

przekroczyć cienką granicę 

bezpieczeństwa i popaść w uzależnienie 

od sieci. Wciąż brak oficjalnej nazwy dla 

tego nałogu. Używa się np. takich 

terminów, jak: infoholizm (najczęściej 

używany termin), siecioholizm, 

sieciozależność, cyberzależność, 

cybernałóg, internetoholizm, 

internetozależność, infozależność. 

Zapewne zdarzyło się, że do późna 

siedziałeś przed monitorem, bo tak 

bardzo wciągnęły cię nowinki ze świata 

showbiznesu i artykuły na interesujące 

cię tematy. A może zaraz po powrocie do 

domu włączasz komputer i spędzasz przy 

nim trzy godziny sam nie wiedząc, kiedy 

mija ten czas? 

Z czasem zaczynasz się izolować od 

świata rzeczywistego i tak naprawdę 

zaczynasz egzystować w świecie 

wirtualnym. Znajomych w zasadzie 

możesz już nie widywać, bo przecież 

jesteś na bieżąco z tym, co się u nich 

dzieje, odkąd wszyscy macie profile na 

naszej klasie, gronie czy facebook'u. 

Aby nie popaść w sidła uzależnienia 

zacznij kontrolować przebywanie w 

sieci. Wyznacz sobie konkretne pory w 

ciągu dnia, w których będziesz włączać 

komputer i określ, ile czasu chcesz temu 

poświęcić. Poza tymi chwilami pilnuj, aby 

komputer był wyłączony! 

 

Naucz się także inaczej spędzać 

czas. Zastanów się, co możesz robić 

zamiast przebywania w Internecie. Co 

sprawi ci prawdziwą radość? Możesz np. 

zapisać się na basen czy też zacząć 

uprawiać jakiś sport. 

A poza tym; umawiaj się głównie "w 

realu". Niech komunikatory internetowe 

służą jedynie do umawiania się ze 

znajomymi "w realu". Rozmowy przez 

Internet to dobre rozwiązanie tylko w 

sytuacji, gdy ktoś jest daleko i nie 

możesz się z nim spotkać osobiście. 

Do komputera często siadamy 

machinalnie, bo nie przychodzi nam do 

głowy nic innego, co moglibyśmy robić. 

Powinniśmy lepiej zacząć organizować 

swój czas i więcej poświęcać go 

najbliższym oraz swoim 

zainteresowaniom. Konsekwentne 

realizowanie zasady 'najpierw obowiązki 

-potem komputer' powinno pomóc 

zapobiec popadnięciu w zgubny i zły 

nałóg, który może przysłonić nam 

prawdziwy, rzeczywisty świat. 

 

Hanna Krynicka 
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HUMOR  

*Jadą samochodem informatyk, mechanik i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada:  

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

-Paliwo jest złej jakości. 

Informatyk: 

-Wsiądźmy i wysiądźmy, może to coś da. 
 

*Przychodzi blondynka do lekarza ze spalonymi uszami.  

Lekarz się pyta: 

-Co Pani dolega? 

-No bo prasowałam, a z przedpokoju zadzwonił telefon,  

a ja odruchowo przyłożyłam żelazko do ucha. 

-A dlaczego ma Pani spalone drugie?  

-A bo chciałam zadzwonić po pogotowie. 
 

*Jasiu czeka z mamą na samolot. 

-Mamo, siku! 

Mama na to:  

-Nie, bo zaraz przyleci samolot.  

Po jakimś czasie: 

-Mamo leci! 

-Gdzie?! 

-Po nogawkach. 
 

*-Wiesz mamo, Kazio przyszedł wczoraj brudny do szkoły i Pani go za karę wysłała do domu. 

-I co, pomogło? 

-Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 
 

*W szkole na lekcji geografii Pani pyta dzieci: 

-W którym kraju jest najcieplejszy klimat? 

-W Rosji. 

-Z czego to wnioskujesz?- pyta zdziwiona Pani. 

-Bo proszę Pani, do nas w styczniu znad Wołgi ciocia przyjechała w trampkach. 
 

*Dlaczego blondynka kładzie pączka do mikrofalówki? 

Bo chce spalić kalorie. 
 

*Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co ty znowu jedynka z historii?  

- Niestety, historia lubi się powtarzać.  

Wybrała: Dominika Bielecka 
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SUDOKU 
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Mazowsze walczy z żywiołem 
 

 Apel Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

W tej chwili najpilniejsze są środki czystości i dezynfekcji, koce, śpiwory, 

żywność i woda pitna. Woda przerywa kolejne wały, tysiące ludzi opuszczają miasta. 

Zalane są domy, budynki gospodarcze. Wiele osób straciło cały dobytek życia. Polski 

Czerwony Krzyż od razu podjął działania, mające na celu pomoc poszkodowanym.  

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. 

Pomagamy od 91 lat i  nie byłoby to możliwe bez udziału ludzi o ogromnym sercu. 

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie w imię humanitaryzmu - naszej naczelnej zasady, możemy 

dać ludziom radość i nadzieję na poprawę ich losu. 

Potrzebna jest nasza pomoc! 
 

W związku z apelem PCK Samorząd Uczniowski 

ogłasza w dniach od 1 do 4 czerwca zbiórkę pieniędzy 

w naszej szkole na pomoc powodzianom.   

Zebrane pieniądze wpłacimy na konto  

nr 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 

z dopiskiem "Powódź 2010" 

 


